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Dankwoord 

‘[Z]onder de ander ben ik niets’ schrijft Herman Franke in zijn roman Zoek op liefde 

(Franke 2008, 10). Deze mooie en ware gedachte wil ik hier graag herhalen en 

beamen en ‘de anderen’ die mij hebben geholpen bij het tot stand brengen van deze 

masterscriptie bedanken. Bijzondere dank gaat uit naar mijn promotor Prof. dr. 

Gwennie Debergh, voor het aanreiken van dit onderwerp, voor haar advies en 

kritische reflectie op mijn werk. Daarnaast wil ik mijn vader, Alex Thys, bedanken 

voor zijn advies en morele steun. Ook mijn meter, Carine Verleye en de rest van mijn 

familie en vrienden wil ik bedanken voor hun steun tijdens het schrijven van deze 

scriptie. 
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‘Pas als het mij uitkomt, zal ik zeggen wat ik verzonnen en verzwegen 

heb om de waarheid te kunnen vertellen.’ (Franke 1995, 155)  
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1 Inleiding 

Herman Franke werd geboren op 13 oktober 1948 te Groningen, waar hij opgroeide in 

een katholiek gezin van vijf kinderen. Zijn vader had een meubelzaak, waar zijn 

moeder, Marie Franke-Luiken, de boekhouding deed. Zij was ook literair actief en 

schreef toneelstukken, verhalen en gedichten. Volgens Franke was zijn gezin zeer 

open en kon alles worden gezegd, wat zijn schrijverschap beïnvloedde. Daarnaast 

zouden zowel de ervaringen die hij opdeed in de buurt waar hij opgroeide – het 

Zuiderdiep, vol ‘straatschoffies’ en hoeren – als die in zijn middelbare schooltijd op  

een katholieke, elitaire school hem, volgens hemzelf, vormen als schrijver. In de jaren 

zeventig was Franke stadsverslaggever bij het Nieuwsblad van het Noorden. Daarna 

studeerde hij sociologie in Groningen en Amsterdam en hij werd vervolgens 

criminoloog. In de jaren negentig besloot hij zijn carrière volledig om te gooien en 

zich uitsluitend te richten op het schrijven van literatuur. Zijn literaire oeuvre bestaat 

uit romans, korte verhalen, essays en opiniestukken. Hij overleed op 14 augustus 2010 

in Amsterdam aan prostaatkanker. (Brouwers 2011, Luis 2004, Schouten 2010).  

Frankes levensverhaal leest als een wat atypische biografie voor een auteur: hij is pas 

laat beginnen schrijven, na eerst een heel andere carrière in de wetenschap te hebben 

opgebouwd en bovendien werd zijn oeuvre voortijdig afgebroken door zijn vroege 

dood. Ondanks de bekroning van De verbeelding met de AKO Literatuurprijs bleef 

Franke een auteur met een beperkte leeskring. Het werk en de poëtica van deze 

schrijver zijn hierdoor nog niet zo vaak en diepgaand onderzocht. Deze masterscriptie 

zal onderzoeken of zijn externe poëtica, de kunstopvatting die hij zelf zegt te volgen, 

overeenkomt met de interne poëtica, de visie op literatuur die blijkt uit zijn romans. 

Dit zal ik doen aan de hand van het schema van M.H. Abrams, die de verschillende 
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literatuuropvattingen onderverdeelt in een mimetische, expressieve, autonomistische 

en pragmatische poëtica. In het theoretische gedeelte van mijn scriptie worden deze 

vier poëticale functies kort toegelicht en verder verfijnd aan de hand van een aantal 

onderzoeksvragen. Deze structuur moet de basis vormen voor de methodologie van 

mijn scriptie, en geeft tegelijk de opbouw aan van de volgende twee hoofdstukken. Ik 

analyseer eerst de externe poëtica van Herman Franke, op basis van interviews, 

columns en verhalende beschouwingen, en ga hierbij na in hoeverre de poëticale 

functies van Abrams verhelderend zijn en bepaalde klemtonen leggen. Vervolgens 

toets ik die externe kunstopvatting aan de interne poëtica die uit het werk van Franke 

spreekt. Hiervoor analyseer ik de volgende romans: Nieuws van de nacht (1995), De 

verbeelding (1998), Uit het niets (2007), Zoek op liefde (2008) en Traag licht (2010). 

Dit corpus weerspiegelt de evolutie van Frankes oeuvre. Nieuws van de nacht behoort 

tot zijn vroegste werk, De verbeelding was de populairste roman uit zijn 

middenperiode en Uit het niets, Zoek op liefde en Traag licht vormen samen Frankes 

romancyclus Voorbij ik en waargebeurd en zijn tevens de laatste romans die hij heeft 

geschreven. In mijn conclusie vergelijk ik de externe en interne poëtica en ga ik na of 

er opvallende overeenkomsten of verschillen zijn. 
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2 Theoretisch kader 

Volgens de definitie van Jürgen Pieters staat de notie poëtica of literatuuropvatting  

voor een samenhangend geheel van verwachtingen die auteurs (maar ook 

lezers en critici) hebben in verband met het wezen en de functie van literaire 

teksten. Die verwachtingen zijn tweeledig: aan welke esthetische en formele 

criteria moet een literaire tekst voldoen en wat beoogt men met die tekst als hij 

eenmaal geschreven is? Vorm én functie zijn dus aan de orde, en wel in 

samenhang met elkaar (Pieters 2010, 45). 

Bij de analyse van de poëtica van Herman Franke maak ik gebruik van het schema 

van M.H. Abrams, dat ‘vier componenten van de literaire communicatie bevat’: de 

werkelijkheid, auteur, tekst en lezer (Pieters 2010, 46). Elke component wordt door 

Abrams verbonden met een poëtica: de mimetische, expressieve, autonomistische en 

pragmatische literatuuropvatting.  

 

In de mimetische poëtica domineert ‘de opvatting […] dat de literaire tekst een 

duidelijke en duidelijk herkenbare relatie heeft met de werkelijkheid’ (Pieters 2010, 

46). Het Griekse begrip ‘mimesis’ betekent namelijk ‘afbeelding, verbeelding, 

nabootsing’ (Pieters 2010, 47) en volgens Abrams definieert deze literatuuropvatting 

kunst ‘as essentially an imitation of aspects of the universe’, waarbij hij imitatie 

verklaart als ‘a relational term, signifying two items and some correspondence 

between them’ (Abrams 1960, 8). Hier onderzoek ik drie facetten uit het oeuvre van 

Franke. Ten eerste kijk ik in hoeverre zijn werk autobiografisch kan worden genoemd. 

De term ‘autobiografie’ kan geïnterpreteerd worden op verschillende manieren.  



	   12	  

De meest gekende definitie, ‘beschrijving van het eigen leven’ (Van Dale online), 

wordt in deze masterscriptie naast de omschrijving van Philippe Lejeune in Le pacte 

autobiographique  geplaatst. Volgens Lejeune is een roman autobiografisch wanneer 

de naam van de auteur overeenkomt met die van de verteller én van het 

hoofdpersonage (Lejeune 1975). Aan de hand van deze begripsbepalingen probeer ik 

verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden. In hoeverre refereert het proza van 

Franke aan zijn eigen leven? Is het daarom autobiografisch? Mikt hij op een 

werkelijkheidseffect?  

In tweede instantie kijk ik naar het encyclopedische gehalte van zijn werk. Sommige 

van zijn romans zijn doorspekt met feiten en gegevens die refereren aan historische 

gebeurtenissen. In hoeverre documenteert de auteur zich hiervoor en zijn die 

gegevens historisch correct?  

Het derde aspect dat ik onderzoek is de vraag hoeveel werkelijkheden Franke oproept. 

Is de werkelijkheid in zijn boeken één homogeen, ondeelbaar geheel, of laat hij die 

werkelijkheid fragmenteren, en is zijn visie op de werkelijkheid als gevolg hiervan 

caleidoscopisch? Biedt hij de werkelijkheid als werkelijkheid aan, of 

doorbreekt/doorprikt hij de willing suspension of disbelief? Anders geformuleerd: in 

hoeverre sluit de poëtica van Franke aan bij dominante stromingen als het realisme 

(één werkelijkheid), het modernisme (gefragmenteerde werkelijkheid) of het 

postmodernisme (nadrukkelijk gefictionaliseerde romanwerkelijkheid)? 

 

De expressieve poëtica benadrukt ‘dat de literaire tekst de uitdrukking is van de 

gevoelens- en gedachtewereld van het schrijvende […] individu’ (Pieters 2010, 46). 

Abrams formuleert het als volgt: ‘Poetry is the overflow, utterance, or projection of 

the thought and feelings of the poet’, of in andere woorden: ‘poetry is defined in 
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terms of the imaginative process which modifies and synthesizes the images, thoughts, 

and feelings of the poet’ (Abrams 1960, 21-22). Deze literatuuropvatting legt de 

klemtoon op de creativiteit van de schrijver, die de lezer op een andere manier naar de 

werkelijkheid leert kijken, en benadrukt niet de weergave van de buitenwereld 

(mimetisch), maar wel de expressie van de binnenwereld (Pieters 2010, 53).  

Ten eerste kijk ik naar de gevoels- en gedachtewereld van het schrijvende individu. 

Hierbij wordt besproken hoezeer Franke zijn gevoelens, gedachten en ideeën in zijn 

romans formuleert en of dit bevrijdend voor hem werkt.  

Ten tweede bespreek ik in welke mate Franke de innerlijke wereld van zijn 

personages beschrijft. De vraag rijst in hoeverre de combinatie van die verschillende 

binnenwerelden kan worden gesynthetiseerd tot één homogene werkelijkheid. Anders 

geformuleerd: bevestigt de expressieve functie een realistische opvatting van de 

mimetische functie, of wordt ze net ingezet om die te doorbreken? Als derde aspect 

bekijk ik op welke manier Franke creativiteit en fantasie inzet in zijn werk.  

 

In de objectieve of autonomistische poëtica wordt de aandacht gericht op ‘het 

autonome kunstwerk als formele structuur’ (Pieters 2010, 46). De focus ligt dus op de 

vorm van het werk, zoals Abrams het verwoordt: 

The ‘objective orientation,’ […] regards the word of art in isolation from all 

these external points of reference, analyzes it as a self-sufficient entity 

constituted by its parts in their internal relations, and sets out to judge it solely 

by criteria intrinsic to its own mode of being. (Abrams 1960, 26) 

Deze poëtica valt in deze scriptie uiteen in vier delen. Ten eerste onderzoek ik de 

intratekstualiteit. In het Lexicon van literaire termen wordt de intratekstuele aanpak 

omschreven als een toespitsing ‘op een bepaalde tekst […] om hem in zijn eigen 
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tekstualiteit te begrijpen’ (Van Gorp e.a. 2007, 235). In deze masterscriptie doel ik 

met deze term op de verwijzingen binnen één en hetzelfde werk of verwijzingen naar 

andere boeken binnen het oeuvre van Franke. Hierbij onderzoek ik dus de opbouw/ 

structuur per roman en de samenhang tussen verschillende romans (motieven, 

herhalingen, personages).  

Ten tweede ga ik na of er sprake is van intertekstuele verwijzingen, dat wil zeggen 

naar teksten (inclusief schilderijen, muziekstukken etc.) die niet tot het oeuvre van 

Franke behoren. De term intertekstualiteit wijst er namelijk op dat ‘een literaire tekst 

gesitueerd is tussen andere teksten en er vaak op teruggaat’ (Van Gorp e.a. 2007, 235).  

Ten derde bekijk ik ook de metafictionele uitspraken in zijn werk. Metafictie is een 

‘verzamelnaam voor de praktijk en de verschillende procedés van tekstuele 

zelfobservatie en autoreflectie binnen het narratieve genre’ (Van Gorp e.a. 2007, 288). 

Hierbij bezint de tekst ‘zich op zijn statuut als genre, op zijn functie als vertelvorm, 

op zijn hoedanigheid van fictionele of realistische voorstelling’ (Van Gorp e.a. 2007, 

288). De metafictionele uitspraken zorgen voor een dubbele bodem omdat ze de vier 

functies van Abrams expliciteren en binnenhalen in de tekst. Op die manier doen ze 

de grens tussen externe en interne poëtica vervagen.  

Tot slot bespreek ik Frankes stijl. Hierbij bekijk ik zijn schrijfstijl (eenvoud en 

woordkeuze), kijk ik of hij zijn stijl aanpast aan zijn personages, of hij gebruik maakt 

van veelstemmigheid en/of intuïtief schrijft en of hij deze aspecten gebruikt om zijn 

ideeën over het uitbeelden van de werkelijkheid tot uitvoering te brengen. 

 

In de pragmatische poëtica staat ‘de relatie tussen tekst en publiek’ centraal (Pieters 

2010, 46). Hierbij zijn de functie en het effect van de tekst dus belangrijk. Abrams 

heeft het over een theorie ‘ordered toward the audience […] since it looks at the work 
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of art chiefly as a means to an end, an instrument for getting something done, and 

tends to judge its value according to its success in achieving that aim’ (Abrams 1960, 

15). Deze functie wordt in deze scriptie verder onderverdeeld in emoties en 

ideologieën. Ik onderzoek in hoeverre de auteur a) erop is gericht emoties los te 

weken bij zijn lezers, dan wel b) een bepaalde ideologie over wil brengen (didactisch 

wil zijn). 

Zoals zo vaak het geval is bij structuralistische modellen, werkt ook de indeling van 

Abrams vooral in theorie. In de praktijk zal blijken dat de vier poëticale functies 

elkaar geregeld overlappen en vaak niet eens afzonderlijk kunnen worden 

geanalyseerd. Dit leidt ertoe dat sommige fragmenten een aantal keer worden vermeld, 

maar ik probeer dergelijke redundantie tot een minimum te beperken. De meeste 

literaire werken bevatten een mengvorm van deze vier poëtica’s.  
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3 Externe poëtica van Herman Franke 

Voor dit hoofdstuk maak ik gebruik van interviews en recensies die gepubliceerd 

werden in verschillende tijdschriften en kranten zoals het NRC Handelsblad, de 

Provinciale Zeeuwse Courant, de Volkskrant, het Haarlems Dagblad, Trouw etc. 

Andere belangrijke bronnen zijn Waarom vrouwen betere lezers zijn (2004), een 

compilatie van Herman Frankes columns die hij gedurende vier jaar in de Volkskrant 

publiceerde, en De tuinman en de dood van Diana (1999), dat verhalende 

beschouwingen van Franke bevat. Deze bronnen tonen duidelijk aan dat Franke zeer 

belezen is en een uitgesproken mening over literatuur en schrijven heeft. In Waarom 

vrouwen betere lezers zijn vermeldt hij bijvoorbeeld de beweging van Zestig (met 

Bernlef, Sleutelaar, Armando), de Vijftigers (Kouwenaar, Lucebert), Gard Sivik en 

Barbarber (Franke 2004, 57). Zijn columns bevatten vele verwijzingen naar andere 

romans en schrijvers, die hij beoordeelt en bespreekt. De boeken van Marten Toonder 

en J.K. Rowling worden bijvoorbeeld met elkaar vergeleken in termen van fantasie.  

In een andere column kijkt hij hoe dichters als Gerrit Komrij, Tom Lanoye, Bert 

Voeten en vele anderen seks en geslachtsdelen met poëtische termen proberen te 

benoemen. Nog een andere tekst onderzoekt manuscripten die nooit uitgegeven zijn. 

Ook de beschouwingen uit De tuinman en de dood van Diana getuigen van veel 

literaire en andere kennis. Franke bespreekt diverse autobiografische boeken en hun 

implicaties, de gevangenisperiode van Maurits Dekker en werk van filosofen als 

Spengler, Leo Polak en Spinoza. Frankes claim dat hij het grootste deel van de dagen 

leest of schrijft, lijkt dus te kloppen (Franke 2004, 42). Een deel van zijn kennis en 

interesses zal hij meegenomen hebben uit zijn carrière als criminoloog, maar het 

meeste zal hij als autodidact hebben verworven. Uit zijn meningen over andere 
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boeken en expliciet verwoorde ideeën over schrijven blijkt duidelijk zijn externe 

poëtica. In wat volgt wordt zijn externe mimetische, expressieve, autonomistische en 

pragmatische poëtica besproken. 

 

3.1 Mimetische poëtica 
 

 

In dit hoofdstuk over de externe mimetische literatuuropvatting van Herman Franke 

zullen drie aspecten worden onderzocht. Eerst zal ik kijken naar Frankes mening over 

het verwerken van autobiografische elementen in romans, vervolgens naar zijn ideeën 

over het opzoeken en gebruiken van ‘encyclopedische’ gegevens en tot slot naar zijn 

visie op hoe de werkelijkheid in romans dient te worden voorgesteld, namelijk als één 

werkelijkheid, meerdere werkelijkheden of als een gefictionaliseerde werkelijkheid. 

Hoe staat Franke tegenover het gebruik van autobiografische elementen in zijn 

romans? In hoeverre refereert het proza van Franke aan zijn eigen leven? Franke geeft 

toe dat zijn romans splinters van zijn eigen leven bevatten, dat ze eigen ervaringen 

weerspiegelen. Hij zegt bijvoorbeeld de spanning tussen de hogere en lagere klasse, 

die hij zelf meemaakte in de buurt waarin hij is opgegroeid, te gebruiken als thema in 

een aantal van zijn werken (Jaeger 2010a). Een ander voorbeeld is dat hij door zijn 

ervaring als journalist, socioloog en criminoloog verschillende milieus kent, wat 

nuttig bleek voor zijn schrijverschap. ‘Ik weet hoe arbeiders praten, hoe schrijvers 

praten, hoe journalisten praten, hoe boeren, studenten en hoogleraren praten’ 

(Truijens 2010). Is zijn werk daarom autobiografisch? Franke zelf vindt in elk geval 

van niet (Franke 1999, 183). Hij zegt dat hij ‘tijdens het schrijven niet door de 

werkelijkheid gehinderd wil worden’ en daarom heel veel verdicht, verdraait en 



	   19	  

verzint (Van Eijk 1995). Autobiografische literatuur bestaat volgens hem uit 

‘gestileerde leugens waarvan de schrijver waarheid wil maken’ en is niet eerlijker dan 

fictie, aangezien het slechts één werkelijkheid toont, die van de schrijver, die om 

allerlei redenen, zoals schaamte, elementen heeft veranderd of weggelaten (Franke 

1999, 183). Fictie is eerlijker; de schrijver liegt ook, maar enkel in functie van het 

verhaal en niet voor zichzelf zoals in autobiografische romans (Franke 1999, 192). 

Volgens Franke is fictie zelfs wérkelijk autobiografisch. Fictie is ‘weerloos, 

kwetsbaar, pijnlijk, en, als het goede fictie is, schrijnend’ (Franke 1999, 183). De 

beste verzonnen verhalen verraden de dromen, gedachten, gevoelens en drijfveren van 

de schrijver (Franke 1999, 183). Daarnaast benadrukt Franke ook dat de ethische 

gevolgen van autobiografisch schrijven niet genegeerd mogen worden (Franke 1999, 

171). In De tuinman en de dood van Diana somt hij heel wat romans op die ‘op 

herkenbare wijze de intieme geheimen van mensen die daar niet om gevraagd hebben’ 

openbaren en zo ‘stille slachtoffers’ hebben gemaakt (Franke 1999, 158-159). Het kan 

maatschappelijke carrières en relaties verwoesten (Franke 1999, 170). Franke geeft 

toe dat hij daar als schrijver niet geheel aan kan ontkomen, maar zegt dat in zijn werk 

de ‘autobiografische elementen gelukkig vele malen door de gehaktmolen [gaan] voor 

ze gebruikt worden, zodat alleen ikzelf me er nog in herken’ (Franke 1999, 159). 

Volgens de definitie van Van Dale pleegt Franke dus niet autobiografisch te schrijven, 

aangezien hij niet zijn eigen leven wil beschrijven, maar slechts elementen als 

inspiratie wil gebruiken. Uit zijn afkeer van autobiografieën blijkt ook dat hij geen 

romans zou schrijven waarin een verteller en/of hoofdpersonage zijn naam draagt. 

Franke volgt dus de omschrijving van autobiografie van Lejeune niet. Hij praat niet 

graag over het autobiografische gehalte van zijn werken (Van Eijk 1995). We kunnen 

echter wel aannemen dat hij aan de hand van autobiografische elementen in zijn 
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romans een werkelijkheidseffect beoogt, aangezien hij heel aards en werkelijk wil 

schrijven (Franke 2004, 26). 

 

Als tweede aspect zal ik nu bespreken hoe Franke staat tegenover het gebruik van 

feiten en gegevens. In Waarom vrouwen betere lezers zijn stelt Franke dat schrijvers, 

inclusief hijzelf, aan research doen (Franke 2004, 126). Dat zijn volgens hen ‘de 

werkzaamheden die voorafgaan aan het schrijven van […] romans, zoals gericht om 

zich heen kijken, enkele non-fictionboeken uit de bibliotheek halen, reizen maken op 

kosten van het Fonds voor de Letteren, een vraaggesprekje voeren met deze of gene 

en participerend observeren tot hoereren en vreemdgaan toe’ (Franke 2004, 126). In 

een andere column van hetzelfde boek zegt hij onderzoek te hebben gedaan naar het 

Nubische slavenmeisje Fatima, een personage in De verbeelding (Franke 2004, 217). 

Franke vermeldt in zijn boeken dat hij bronnen heeft gebruikt en verklapt soms ook 

welke. In Nieuws van de nacht heeft hij het in de verantwoording over de bron 

Metabletica of leer der veranderingen van prof. dr J.H. van den Berg (Franke 1995, 

156). In De verbeelding schrijft hij dat hij ‘naslagwerken, geschiedkundige en 

kunsthistorisch studies, biografieën, memoires, tijdschriften, kranten, reisverslagen, 

historische romans, gepubliceerde brieven en archiefmateriaal’ raadpleegde (Franke 

1998, 413). Franke documenteert zich dus overvloedig voor zijn romans, al zal het 

ene boek (zoals De verbeelding) meer research hebben gevergd dan het andere. Of de 

gegevens die hij verwerkt in zijn romans historisch correct zijn is nog maar de vraag. 

Hijzelf zegt hierover: ‘Alles wat ik zie, lees en hoor, filter ik door de zeef van de 

verhalen die ik wil vertellen. Mij interesseert alleen wat ik kan gebruiken. Dat mag als 

je schrijver bent’ (Franke 2004, 127). Zijn boeken zullen dus wel historisch correcte 
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feiten bevatten, maar wat Franke niet beviel zal hij evengoed naar zijn hand hebben 

gezet. 

 

Het derde aspect dat ik onderzoek is de vraag hoe Franke de werkelijkheid wil 

weergeven in zijn romans. In het realisme wordt de werkelijkheid als één homogeen 

geheel gezien. Franke gaat daar tegenin. Hij wenst aardse, menselijke verhalen te 

schrijven, maar gelooft niet in de idee van dé werkelijkheid (Franke 2004, 26; Franke 

1999, 200). Volgens hem delen mensen een schijnwerkelijkheid of, zoals Frans 

Kellendonk het formuleert, ‘een menselijke doorsnee of plak van de werkelijkheid, 

een smal reepje van een groot en pikkedonker bos dat, vol valse schaduwen en 

spookachtig verkleurd, oplicht in het schijnsel van een zaklantaarn’ (Franke 1999, 

200). Franke benadrukt dat de massamedia het werkelijkheidsbeeld van de mensen 

beïnvloeden en ‘niets [zeggen] over het donkere bos maar […] gerust [stellen] door 

het smalle reepje van Kellendonk zo hel te verlichten dat velen nauwelijks meer 

geloven dat er een donker bos omheen ligt’ (Franke 1999, 200). De massamedia 

leggen met andere woorden voorgebakken sjablonen, ideeën op waar weinig mensen 

nog aan ontkomen (Franke 1999, 200). Dit idee wordt door Franke vaak en vurig 

verwoord in de eerder vermelde interviews, columns en beschouwingen. Hij klaagt 

bijvoorbeeld de mediagekte rond de dood van Lady Diana aan en verwoordt de angst 

dat die sensationele berichtgeving ‘op den duur wel eens tot een gevaarlijke, 

ongeneeslijke blindheid [zou] kunnen leiden voor ontwikkelingen en gebeurtenissen 

die wél van belang zijn voor een waardige, emotionele omgang tussen mensen’ 

(Franke 1999, 123). Inlevingsvermogen in geluk en verdriet van anderen kan daardoor 

verzwakken (Franke 1999, 123). Hij heeft het zelfs over ‘pulpdemocratie’, ‘een 

democratie waarin politiek en cultuur meer en meer bepaald worden door een massa 
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die haar opinies, emoties en stemgedrag sterk laat beïnvloeden door de commerciële 

televisiezenders en de pulpbladen’ (Franke 1999, 124). Franke stelt dat ‘[v]oor sociaal 

besef en gevoelens van solidariteit in de pulpdemocratie geen plaats [is]’ (Franke 

1999, 127).  

Franke is eerder voor de modernistische benadering van de werkelijkheid, waarin 

deze wordt gezien als gefragmenteerd. Deze caleidoscopische visie rekent af met de 

schijnwerkelijkheid die de mensen delen, de werkelijkheid die de media opleggen. 

Het gevaarlijke is namelijk dat de hele samenleving wordt gestuurd door de 

massamedia, tv voorop dus, en dat de persoonlijke ervaring niet meer bestaat. 

De media bepalen onderhand waarover je je moet opwinden, waarover je moet 

lachen en huilen. Op alles in het leven zijn heel veel interpretaties mogelijk, 

maar die krijgen geen enkele kans meer. We kruipen met z’n allen bij elkaar 

en bezweren de chaos met voorgebakken gevoelens en denkbeelden. (Hofland 

1996) 

Daarom wil Franke ‘de kijk op de werkelijkheid en op mensen kantelen’ (Luis 2004). 

Hij ‘wil laten zien dat je alles ook heel anders kunt bekijken, dat de waarheid uit 

meerdere waarheden bestaat’ (Luis 2004). In zijn romans wil hij de allesweters de 

mond snoeren en persoonlijke en gemeenschappelijke gevoelens terug een kans geven 

(Jaeger 2010a). Of, verwoord in de metaforiek van het donkere bos: ‘[L]iteratuur, 

zeker de literatuur die zich met verbeeldingskracht wil losmaken van de platte 

mediawerkelijkheid en een eigen universum wil scheppen, wijkt van het smalle 

bospaadje af en begeeft zich met trillende benen in het grote donkere bos met alle 

angsten, gevaren en chaos die daar heersen, waar niets meer zeker is’ (Franke 1999, 

201). Volgens Franke is ‘[l]iteratuur die dat durft […] niet onecht maar juist akelig 
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werkelijk’ (Franke 1999, 201). Hij wil gaan waar ‘niets meer zeker is’ en vindt twijfel 

eerder iets goeds dan slechts. Die twijfel, die samenvalt met de verbrokkeling van de 

werkelijkheid, is een van de belangrijkste kenmerken van het modernisme. Franke 

zegt: ‘Twijfelaars kunnen geen kwaad, die laten zien dat dingen ook anders kunnen 

zijn. Die gaan niet met een eenzijdige waarheid op de loop’ (Hofland 1996).  

In het algemeen is Franke tegen de postmodernistische visie op de werkelijkheid, die 

een nadrukkelijk gefictionaliseerde romanwerkelijkheid portretteert. Hij heeft het over 

‘romantische ironie’, een radicale kanteling van perspectief waarin de lezer ineens tot 

de orde wordt geroepen (Franke 2004, 10-11). De werkelijkheidsillusie wordt 

verbroken, de lezer wordt erop gewezen dat hij een boek aan het lezen is (Franke 

2004, 10-11) Franke raadt het schrijvers af. ‘Ze maken van zichzelf een Sinterklaas 

die opeens zijn baard verliest. Daar houden kinderen niet van. En wat zijn lezers 

anders dan goedgelovige kinderen?’ (Franke 2004, 12). 

 

 

3.2 Expressieve poëtica 
 

De expressieve functie kan onderverdeeld worden in twee subfuncties: emotionele en 

intentionele oordelen. Bij de emotionele wordt onderzocht in hoeverre een auteur erin 

slaagt zijn emoties/de emoties van zijn personages uit te drukken, bij de intentionele 

in hoeverre de auteur bepaalde intenties uitdrukt. Om dit te onderzoeken zal ik de 

externe expressieve poëtica in drie aspecten bespreken. Ten eerste kijk ik of Franke 

zijn gevoelens en gedachten in zijn romans wil verwoorden of niet. Ten tweede of hij 

de innerlijke wereld van zijn personages wil beschrijven. Deze twee aspecten zijn dus 

emotionele oordelen. Het tweede is tevens intentioneel, aangezien de innerlijke 
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werelden van de personages een gefragmenteerde werkelijkheid creëren. Ten derde 

kijk ik naar het gebruik van fantasie in zijn werk. 

Franke vindt dat romans de gevoels- en gedachtewereld van de auteur (moeten) 

bevatten. Hij zegt dat ‘[e]en schrijver […] zich niet met boodschappen [moet] 

bezighouden, maar simpelweg [moet] schrijven vanuit zijn obsessies en fascinaties’ 

(Franke 2004, 70). Uit zijn interviews, columns en beschouwingen blijkt dat Franke 

een grote fascinatie heeft voor de condition humaine (bv. Franke 2004, 44). Hij vindt 

het belangrijk om over grote levensvragen na te denken, onbevangen en ruimdenkend, 

en te filosoferen, met het besef dat er geen eenduidige antwoorden zijn op deze 

vragen. Daarnaast dragen literatuur en kunst zijn belangstelling weg (bv. Franke 

1999). Ook zijn gevoelens zijn belangrijk in het schrijfproces, hij schrijft namelijk ‘op 

de top van […] [zijn] emoties’ (Hofland 1996). Volgens Franke geeft een schrijver 

zich bij het schrijven van fictie vaak zelfs onbewust bloot en betrappen ‘zijn verhalen 

en zijn personages [hem] op zijn obsessies, passies, angsten, trauma’s, perversiteiten, 

zwakheden en wanen; ze onthullen en openbaren meer dan hij willens en wetens ooit 

zou kunnen doen’ (Franke 1999, 197). De schrijver ‘loopt het risico meer van zichzelf 

te weten te komen dan hem lief is’ (Franke 1999, 197).   

Volgens Franke is de inzet van de schrijver belangrijk (Franke 2004, 14). Daarmee 

doelt hij ‘op het risico dat de schrijver heeft genomen’; ‘[d]urfde hij [de schrijver] met 

blote hand de distels van de ziel en de doornen van het leven aan te pakken?’ (Franke 

2004, 14). Franke zegt veilige literatuur te haten en beweert dat schrijvers 

misdadigers zijn, waarmee hij bedoelt ‘dat de morele vrijheid die schrijvers zichzelf 

achter het bureau toestaan, lijkt op de vrijheid die mensen tot misdaad kan brengen’ 

(Luis 2004; Franke 2004, 49). Een schrijver moet grenzen aftasten. Schrijven is voor 

Franke een soort bevrijding. ‘Ik wil vrij zijn om mijn mond open te trekken. […] [I]k 
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schrijf zoals ik me wil uitdrukken, niet om te scoren’ (Hofland 1996). Franke vindt 

wel dat die seksuele, artistieke of journalistieke vrijheid misbruikt kan worden en dat 

schrijvers dus niet te ver mogen gaan (Franke 1999, 107). Franke wil zich ook 

bevrijden van zichzelf, zijn ‘ik’ en onbevangen naar de werkelijkheid kunnen kijken. 

‘In het dagelijkse leven ben ik mijn ik langzaam maar zeker als een sta-in-de-weg 

gaan zien. Hoe ik eruitzie, beweeg, praat en kijk verstoort de betrouwbaarheid van 

mijn observaties’ (Franke 1999, 13).  

Een schrijver moet dus schrijven vanuit zijn obsessies, fascinaties en gevoelens en 

risico durven nemen. Hij moet zichzelf proberen te bevrijden. Daarnaast moet hij 

steeds weer het allerbeste uit zichzelf halen en zich uitdagen (Luis 2004). Franke zegt 

hierover: 

Ik vind dat elke volgende roman beter moet zijn dan de voorgaande. Ik weet 

niet of er bij mij een klimmende reeks te zien is, maar ik vind wel dat ik 

machtiger ben geworden. Ik durf veel meer dan in het begin en heb nu ook 

veel meer vertrouwen in mijn intuïtie en in mijn verbeelding. (Luis 2004)  

 

Als tweede aspect bespreek ik of Franke de innerlijke wereld van zijn personages wil 

vermelden in zijn boeken of niet. Het weergeven van de gedachten en gevoelens van 

zijn personages blijkt een zeer belangrijk gegeven in Frankes poëtica. Dit hangt 

samen met wat hij wil bespreken in zijn romans en hoe hij de werkelijkheid ziet. 

Franke vindt dat schrijvers geen verhalen moeten vertellen over de maatschappelijke 

werkelijkheid (de straat, oorlog, marginale groepen, de tijd), maar dat moeten doen 

‘in het volle, ongewatteerde bewustzijn van de condition humaine, die in de kern uit 

vertwijfeling en eenzaamheid bestaat, adembenemend onbegrijpelijk is en toch vaak 
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een grote schrijnende schoonheid kent, als je er oog en oor voor hebt’ (Franke 2004, 

42, 44, cursief in origineel). De innerlijke wereld is belangrijk bij het onderzoek 

hiernaar. De menselijke conditie en de werkelijkheid zitten complex in elkaar. Franke 

zegt: ‘Een grote inzet in mijn romans is recht te doen aan hoe complex de sociale 

werkelijkheid, menselijke relaties en mensen zijn. Ik haat simplificaties en trek graag 

de boel open’ (Jaeger 2010a). Hij is tegen ‘de zekerweters, de verplatters, de 

populisten’ (Jaeger 2010a). Dé werkelijkheid en waarheid bestaan niet. Daarom vindt 

Franke twijfel zo belangrijk: 

Wie het leven en zichzelf wil begrijpen moet met twijfel beginnen en zal 

uiteindelijk 'zekerheden' vinden in nog grotere twijfel. Gelukkig weten mijn 

personages meestal weinig zeker en twijfelen ze aan alles. En als ze zich 

zekerheden verschaffen is dat uit wanhoop en angst. (Jaeger 2010a)  

Franke volgt de werkelijkheidsopvatting en de twijfel van het modernisme. 

Modernisten twijfelen aan één kenbare werkelijkheid, waar het realisme in gelooft. Ze 

richten zich daarom op de binnenwereld, d.m.v. stream of consciousness en onder 

invloed van Freuds psychoanalyse. Hierdoor laten ze de buitenwereld fragmenteren. 

Franke wil de menselijke conditie bespreken en zich verzetten tegen de idee van één 

uniforme werkelijkheid (mimetisch). Hij doet dit door de expressieve functie in 

stelling te brengen: hij laat zien dat er (minstens) evenveel werkelijkheden 

(binnenwerelden) zijn als mensen. In de termen van Abrams: door al die 

binnenwerelden expressief te laten zien wil Franke de buitenwereld fragmenteren. Er 

is dan niet langer één statisch-mimetische weergave van één werkelijkheid, maar een 

caleidoscopische combinatie van vele werkelijkheden (binnen- en buitenwereld). 

Volgens Franke is de toekomst aan de onverfilmbare romans, 
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waarin gedaan wordt wat beelden het slechtst kunnen: dat is binnendringen in 

het innerlijk van mensen, hun gedachten lezen en hun gevoelens peilen, recht 

doen aan hun unieke psychologische universum en de dominante 

massawerkelijkheid confronteren met de subjectieve werkelijkheden van 

individuen. Net als de schilderkunst na de komst van de fotografie, zal de 

romankunst zich steeds verder losmaken van de zichtbare werkelijkheid. 

Uit zijn columns en beschouwingen blijkt dat hij zo inlevingsvermogen probeert te 

stimuleren. Hij zegt expliciet tegen melodrama en decadente romantiek te zijn 

(Franke 2004, 133). De gevoelens en gedachten die hij wil tonen, moeten aards en 

menselijk zijn, zonder franjes, zonder nastreven van goedkoop effect. Hij is tegen de 

sensationele romantiek van de massamedia (Franke 2004, 205-206).  

 

Als derde aspect bekijk ik Frankes visie ten opzichte van creativiteit en fantasie. 

Franke geeft de voorkeur aan verzonnen verhalen. Hij zegt: ‘Ik ben niet uit op het 

weergeven of afbeelden van iets, maar maak mijn eigen schepping, vanuit mijn 

verbeelding of intuïtie’ (Luis 2004). Volgens hem zijn wetenschappers 

‘vroedvrouwen […] die helpen bij de geboorte van de prachtigste kinderen’, maar 

‘kunstenaars baren zelf’ (Franke 2004, 128). Hij wil tijdens het schrijven ‘niet door de 

werkelijkheid gehinderd […] worden’ (Van Eijk 1995). Die doet er volgens hem niet 

toe (Van Eijk 1995). Hij heeft liever dat ‘de literatuur de werkelijkheid kneedt dan dat 

de werkelijkheid de literatuur verdringt in fantasieloze, plat-realistische romans’ 

(Franke 2004, 132). Franke vermoedt dat lezers bang zijn voor pure fictie ‘omdat die 

ook henzelf kan raken. Ze willen haar zo snel mogelijk omzetten in een vertrouwde 

werkelijkheid die toch op afstand blijft’ (Franke 2004, 132). Volgens hem moet 

literatuur echter ‘niet kloppen, maar anders zijn, afwijken, verwarren, een klap voor 
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de kop verkopen’ (Franke 2004, 132). Franke gelooft zelfs dat ‘[i]n àlle romans en 

alle kunstuitingen […] feit en fictie op een verwarrende manier door elkaar [worden] 

gehaald’ (Franke 2004, 178). Als je niet durft liegen, ben je geen schrijver en hou je 

gewoon een dagboek bij waarbij je evengoed liegt, maar niet voor het verhaal (Franke 

1999, 192). 

Franke gaat in tegen de vooroordelen tegenover het gebruik van fantasie in romans. 

Fictie is geen vlucht, de schrijver ontwijkt met fantasie niet wat hij niet durft zeggen 

(Franke 1999, 196). Daarnaast zijn ‘[v]erhalen die het eigen leven en de werkelijkheid 

van alledag tot uitgangspunt nemen’ niet ‘kwetsbaarder, genadelozer, noodzakelijker, 

eerlijker’ (Franke 1999, 197). Wanneer je autobiografisch schrijft, bestaat het gevaar 

dat je gaat liegen (om jezelf of anderen te beschermen) en dat je literaire slachtoffers 

maakt (Franke 1999, 198). Autobiografische romans zijn dus niet werkelijker. Alle 

romans staan vol leugens, maar fictie toont volgens Franke beter de werkelijkheid dan 

non-fictionele romans. In zijn verbeelding geeft een schrijver zich namelijk echt bloot 

(Franke 1999, 197). Daarnaast probeert een goede auteur de werkelijkheid te tonen 

door af te wijken van het bospad (de schijnwerkelijkheid) en het donkere bos in te 

gaan (Franke 1999, 198- 201). Franke zegt dat hij dat in De verbeelding heeft 

geprobeerd: ‘Dat kun je allemaal een vlucht in de fantasie noemen maar ik voelde 

tijdens het schrijven juist dat ik verder in de geheimen van dood, schuld, seks en 

liefde doordrong dan ik ooit gedaan had’ (Franke 1999, 202).  

Volgens Franke kan je door fantasie te gebruiken juist beter de werkelijkheid tonen. 

Hij vindt dat ‘[f]antasie […] dieper [gaat] en […] veel eerlijker [is]’ (Hofland 1996). 

Hij heeft de idee ‘dat je, door louter op je fantasie, op je intuïtie te varen, dichter bij 

de werkelijkheid komt, dan door de zichtbare buitenkant te beschrijven’ (Luis 2004). 

‘Omdat ik zo intuïtief schrijf, sijpelt in mijn boeken - of ik dat nu wil of niet - door 
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wat leeft in de maatschappij, aan wat veel mensen denken en voelen’ (Luis 2004). 

Fantasie wordt dus niet gebruikt voor een vervreemdend effect, maar om de 

werkelijkheid en de menselijke conditie beter weer te geven. Zij verruimt bijgevolg 

op een natuurlijke wijze het inzicht zonder dat daarbij de band tussen werkelijkheid 

en fantasie breekt.  

Belangrijk voor Franke is dat de fantasie aards en menselijk moet blijven. Dit blijkt 

uit een column waarin hij de fantasie van J.K. Rowling met die van Marten Toonder 

vergelijkt (Franke 2004, 25-28). De verhalen moeten blijven verrassen zonder te 

verzanden in irrationeel grenzeloze fantasie, losgeslagen van de werkelijkheid.  

Hij zegt hierover: 

Toonders fantasie blijft altijd elegant, nooit is hij uit op effectbejag. Waar 

Rowling er kinderlijk ongeremd op los fantaseert, blijft Toonder beheerst, 

zoals het een heer van stand betaamt […] Zijn fantasie heeft iets heel 

natuurlijks. […] Hij zorgt dat het onzichtbare draadje tussen werkelijkheid en 

fantasie niet breekt. De merkwaardigste wezens blijven bij hem van vlees en 

bloed. De fantasie komt weer op haar aardse, menselijke pootjes terecht, daar 

hou ik wel van, want anders is het hek van de dam. […] Toonders figuren 

ontroeren door hun zwakheden, gekte, temperament, ambities, obsessies of 

noodlotsgedachten. (Franke 2004, 26) 

 
 
3.3 Autonomistische poëtica 
 

De autonomistische poëtica onderzoek ik in vier delen. Ik begin met een analyse van 

Frankes visie ten opzichte van intratekstuele elementen. Daarbij wordt de samenhang 
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binnen een roman en die tussen de verschillende romans besproken. Vervolgens 

bestudeer ik Frankes mening over intertekstuele elementen in romans. Daarna 

analyseer ik zijn gedachten over het gebruik van metafictie. Tot slot kijk ik naar zijn 

ideeën over stijl, waarbij zijn visie over schrijfstijl, stijl per personage, 

veelstemmigheid en intuïtief schrijven wordt uiteengezet. 

 

Ten eerste onderzoek ik hoe Franke staat tegenover intratekstualiteit. Over de opbouw 

en samenhang van een roman geeft hij enkele regels. Volgens hem moet ‘[e]en boek 

[…] gecomponeerd zijn […], zonder dat de lezer het merkt, en niet alleen louter sfeer 

zijn of een bepaald wereldje oproepen’ (Hofland 1996). Daarnaast hecht hij groot 

belang aan de slotzin van een roman: ‘De laatste regel is, als het goed is, de klap op 

de vuurpijl, zelfs als die klap niet meer dan een berustend zuchtje is. […] De laatste 

regel kan een roman doden, maar hij kan een roman niet redden’ (Franke 2004, 7). 

Franke verbindt de slotzin met de filosofische gedachte dat de tijd cirkelvormig is. De 

idee is dat ‘als de eeuwigheid bestaat het leven zich voortdurend zal herhalen’ (Franke 

2004, 218). Volgens hem is een slotregel pas echt geslaagd als hij ook een mooie 

openingsregel had kunnen zijn, want ‘[e]en goede roman leest als een cirkel, nooit 

heb je hem uit, steeds weer wil je hem herlezen’ (Franke 2004, 221). Zo ontstaat er 

een soort onsterfelijkheid, zowel voor het boek als voor de schrijver. Een andere regel 

die Franke voor romans opwerpt, heeft te maken met spanning. Hij houdt niet van 

romans die enkel succes hebben door spanning of ‘staan of vallen met een geheim dat 

pas in de laatste regel wordt verklapt’ (Franke 2004, 7 &102). Hij zegt hierover: ‘Ik 

hou alleen van spanning die me iets schenkt, een existentieel vergezicht, een 

psychologisch blijvertje, desnoods een zeurende pijn in mijn gemoed. Ik hou niet van 

loze spanning. Op spanning moet je zuinig zijn’ (Franke 2004, 104). Ten slotte heeft 
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hij ook specifieke ideeën over eenheid van tijd en plaats. Hij zegt: ‘[V]oor schrijvers 

zijn sprongen in de tijd en wisselingen van plaats […] onmisbare literaire middelen. 

Ze ontsnappen ermee aan het dodelijke keurslijf van de lineaire en-toen-en-toen-

vertelling’ (Franke 2004, 56). Hij situeert zijn eigen verhalen graag in ‘een West-

Europees allemansland of, wat misschien hetzelfde is, een niemandsland’ (Franke 

2004, 56-57). Dit past volgens hem bij de mens ‘die in wezen dolend is, ook als hij 

zijn leven lang op dezelfde plek woont’ (Franke 2004, 57). 

Franke geeft toe dat niet alleen zijn boeken samenhangend opgebouwd zijn, maar dat 

er ook een samenhang is tussen zijn verschillende werken. Hierover zegt hij: 

Mijn boeken vormen juist nogal een eenheid. Een paar van die Notulen [korte 

verhalen uit zijn roman Notulen, RT] zijn enigszins aangepast in de romans 

terechtgekomen en er vervolgens opnieuw uit weggelopen. Zo wordt 

bijvoorbeeld de scène waarin Vartor uit Wolfstonen in paniek raakt op de 

snelweg opgefrist. Dat werkt goed. (Luis 2004)  

We kunnen bij Franke dus spreken over een oeuvre. Als zijn romans inderdaad zo 

gelieerd zijn, zullen ze herhalingen, gemeenschappelijke personages en gelijkaardige 

motieven bevatten. Uit zijn interviews, columns en beschouwingen blijken enige 

interesses van Franke, die mogelijk motieven hebben gevormd. Zo is verstarring een 

zeer belangrijk idee. Stolling van het leven wordt door Franke als iets moois gezien. 

Iets dat in wezen uit beweging bestaat, wordt stilgezet. Goede kunst doet dit volgens 

hem (Franke 2004, 220). Zo wordt het kunstwerk iets tijdloos, iets dat door de tijd 

gekneed wordt, verbeterd, terwijl alles eromheen verandert (Franke 2004, 220).  

Het laat toe om de complexe werkelijkheid vast te leggen, te analyseren, tot nieuwe 

inzichten te komen.  
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Daarnaast heeft Franke het vaak over de menselijke conditie en dus over liefde en 

dood. Hij vindt dat we de dood in de ogen moeten kijken en genieten van elk moment, 

voor het te laat is (Franke 2004, 80). Daarin volgt hij Horatius en de filosoof Michel 

Montaigne (Franke 2004, 80). Franke gelooft dat de dood van naasten veel schrijvers 

de gedrevenheid heeft gegeven die hen in staat stelde hun romans te schrijven (Franke 

2004, 83). Volgens hem heeft elke schrijver het over de dood: 

Ik bedoel dat de nabije dood de zin van het bestaan ondermijnt en existentiële 

gevoelens verdiept. De dood trekt een waaier van prangende vragen open. 

Vluchten kan niet meer. De dood moet daardoor menig sluimerend, onwillig 

schrijftalent hebben wakker geschud. […] Voor wie nog leeft, is de dood een 

literaire drijfkracht. De dood koestert en scherpt de pen. Maar laten we wel 

wezen: de echte dood is einde verhaal. Dat moeten vooral schrijvers niet 

vergeten. Aan de slag! Vandaag nog! (Franke 2004, 83-84) 

Voor Franke zelf, door zijn vroege dood, is dit jammer genoeg een nuttig advies 

gebleken.  

Een andere belangrijke interesse van Franke is kunst. In zijn interviews, columns en 

beschouwingen heeft hij het heel vaak over boeken, schilderwerken, 

beeldhouwwerken of fotografie. In drie beschouwingen in De tuinman en de dood van 

Diana linkt hij die interesse met het christendom (Franke 1999, 233-261). Hij heeft 

het bijvoorbeeld over Le Massacre des Innocents van Dado dat het ‘voorgeborchte 

van de hel’ moet voorstellen en over allerlei christelijk geïnspireerde schilderijen en 

foto’s, zoals een beeld van Hocine dat in 1997 de World Press Photo won (Franke 

1999, 233-243, cursief in origineel). Hij bespreekt uitgebreid het fotoboek I.N.R.I. van 

Serge Bramly en Bettina Rheims, dat dezelfde thematiek bevat en dat hij een 

‘esthetische vloek’ vindt (Franke 1999, 241-251).  
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Ten tweede bekijk ik Frankes mening ten opzichte van intertekstualiteit. Interessant 

hierbij is zijn opvatting over plagiaat. Volgens hem mag plagiaat in literatuur ‘alleen 

als het nodig is om iets moois te maken, het liefst iets wat mooier is dan het 

geplagieerde’ (Franke 2004, 77). Daarnaast moet ‘[h]et geplagieerde […] ook tot iets 

eigens omgevormd worden dat past in het werk van de schrijver’ (Franke 2004, 78). 

In zowel De tuinman en de dood van Diana als Waarom vrouwen betere lezers zijn 

vermeldt hij de schrijver Atxaga, die vindt dat ‘[a]lle literatuur […] plagiaat [is], want 

iedere schrijver brengt alleen maar in eigentijdse vorm onder woorden wat al eeuwen 

en eeuwen gezegd is en nog zal worden gezegd’ (Franke 1999, 29). Je moet het wel 

op de juiste manier doen en daarom geeft Atxaga enkele regels: 

1. Kies teksten met een duidelijk gegeven; 

2. Kies geen zeldzame, maar klassieke, vertaalde boeken want die leest toch 

niemand; 

3. Verplaats de geplagieerde tekst in een andere tijd en naar een andere plaats; 

4. Bouw aan een goede verdediging tegen luizige journalisten die dol op 

plagiaatverhalen zijn. Dat kun je bijvoorbeeld doen door in je hele werk 

sporen achter te laten van het plagiaat zodat je bij ontdekking altijd kunt 

zeggen dat het ‘knipogen naar de grote meester waren, of zelfs blijken van 

eerbetoon. (Franke 1999, 29) 

Als je wil plagiëren als schrijver, zegt Atxaga, mag je niet benadrukken dat schrijvers 

unieke persoonlijkheden hebben, maar ‘altijd maar weer dezelfde geschiedenissen 

bedenken’, zodat niemand je van plagiaat kan beschuldigen (Franke 1999, 30).  

Uit zowel De tuinman en de dood van Diana als Waarom vrouwen betere lezers zijn 

blijkt dat Franke de mening van Atxaga deelt (Franke 1999, 19-43 en 2004, 77-79). 
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Het is dus mogelijk dat zijn romans zulke intertekstuele fragmenten bevatten. 

Daarnaast geven zijn interviews, columns en beschouwingen aan dat hij een grote 

interesse voor en kennis heeft van literatuur, schilderkunst, filosofie, waardoor het 

waarschijnlijk wordt dat zijn romans daar verwijzingen naar bevatten. Dit zegt hij ook 

af en toe expliciet in deze niet-literaire werken, bijvoorbeeld wanneer hij vermeldt dat 

hij een onderzoek heeft gedaan naar de iconografie van de kruisafneming voor een 

personage in De verbeelding (Franke 1999, 252) 

 

Ten derde onderzoek ik hoe Franke staat ten opzichte van metafictie. In de 

geraadpleegde bronnen zegt hij nergens expliciet dat hij metafictionele verwijzingen 

gebruikt in zijn romans, maar hij zegt wel dat een schrijver moet ‘schrijven vanuit zijn 

obsessies en fascinaties’ (Franke 2004, 70). Uit zijn columns en beschouwingen blijkt 

dat literatuur daar één van is; ze staan vol met meningen over romans en 

schrijftechnieken. Het is dus mogelijk dat zijn werken metafictionele verwijzingen 

bevatten. Tegelijk is hij tegen ‘romantische ironie’, een kanteling van perspectief 

waarin de lezer erop wordt gewezen dat hij een boek aan het lezen is, waardoor het 

werkelijkheidseffect wordt verbroken (Franke 2004, 10-11). Als Franke 

metafictionele elementen in zijn romans verwerkt, zal hij ze inpassen in de verhaallijn 

en niet plots het verhaal verbreken. 

 

Ten vierde onderzoek ik Frankes mening ten opzichte van stijl. Daarbij bekijk ik zijn 

ideeën over schrijfstijl, de aanpassing van de stijl aan de verschillende personages, 

veelstemmigheid en intuïtief schrijven. Hierbij koppel ik de mimetische functie aan 

de autonome. In de mimetische heb ik aangetoond dat de werkelijkheid fragmenteert 
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tot vele werkelijkheden, hier laat ik zien dat dit ook doorwerkt in Frankes externe 

autonome poëtica.  

Waarom vrouwen betere lezers zijn bevat een column met de titel ‘Kunst en literatuur 

vereisen kwaliteit’. Daarin heeft Franke het over de filosofische cultroman Zen, en de 

kunst van het motoronderhoud van Robert M. Pirsig (Franke 2004, 89). De 

hoofdpersoon van deze roman, Phaedrus, zegt: ‘Wanneer je in kunst geen onderscheid 

meer kunt maken tussen goed en slecht, verdwijnt iedere kunst. Het heeft geen zin een 

schilderij aan de muur te hangen, wanneer de kale muur er even goed uit ziet’ (Franke 

2004, 89). Hij concludeert dat ‘kwaliteit noch subjectief, noch objectief is, maar de 

bron van alle subjecten en objecten’ (Franke 2004, 90). ‘[E]en wereld zonder 

kwaliteit [is] onbestaanbaar’, dus kwaliteit moet bestaan (Franke 2004, 90). Franke 

gaat hiermee akkoord en laat duidelijk in zijn columns en beschouwingen zien wat hij 

goed vindt in boeken en wat niet. Dit geldt ook voor zijn ideeën over schrijfstijl.  

De tuinman en de dood van Diana bevat bijvoorbeeld een beschouwing waarin 

Franke een artikel van de filosoof Leo Polak bespreekt. Daarin uit hij zijn afkeur voor 

de moeilijke taal die Polak aanvankelijk hanteert: 

Helaas kon hij weer niet schrijven zodat de lijn van zijn betoog bij eerste 

lezing geheel onzichtbaar blijft achter een brij van bij- en tussenzinnen. 

Onderwerp, werkwoord, lijdend en meewerkend voorwerp wisselden van 

functie zoals in het eens zo vermaarde Nederlandse totaalvoetbal backs in de 

spits en midvoors in het achterveld opdoken. Ik legde zijn artikel dan ook eerst 

wrevelig terzijde’ (Franke 1999, 206). 

Het artikel bevat moeilijke zinnen met vreemde spelling, zoals: ‘Zo wordt dan voor 

het realisme elke geestesvrijheid een indeterministiese inbreuk op de natuurcausaliteit, 
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elke geestesoorzakelikheid een vitalisties ingrijpen in het natuurmechanisme’ (Franke 

1999, 206, cursief in origineel). Dit blijkt echter een etaleren van kennis, want later in 

het artikel ‘richtte hij zich minzaam tot de filosofische leken’, wat Franke veel meer 

lijkt te waarderen (Franke 1999, 206). Uit deze tekst en andere blijkt dat Franke tegen 

een moeilijke schrijfstijl is waarbij de betekenis verloren dreigt te gaan. Dit wil niet 

zeggen dat de stijl niet rijk en poëtisch kan zijn. In zijn eerder vermelde column 

waarin hij Marten Toonder vergelijkt met J.K. Rowling heeft hij het ook over de stijl 

van beide auteurs: 

De taalvondsten [bij Toonder, RT] overtreffen die van Potter in schoonheid en 

getal. Toonder raakt aan diep menselijke en sociologische inzichten in een 

rijke, humoristische stijl waarbij het rechttoe-rechtaan-proza van Rowling pijn 

doet aan je ogen. Kortom: Toonder is een kunstenaar, Rowling een 

detectiveschrijver. (Franke 2004, 28) 

In een andere column benadrukt hij, aan de hand van goede en slechte termen voor 

geslachtsdelen en seks, dat de juiste woordkeuze cruciaal is (Franke 2004, 68).  

Hij houdt ervan ‘als het mooi verwoord is, als het springt en danst, als er vergezichten 

opdoemen, als de woorden pronken en assertief de aandacht op zichzelf vestigen’ 

(Franke 2004, 85). Hij haat ‘lelijke wartaal. […] Plat verwoorde wijsheden ook’ 

(Franke 2004, 85). Volgens hem ‘dringt de poëzie zich op’ ‘als het leven je 

overstroomt’ (Franke 2004, 75). Wanneer er bijvoorbeeld iets ergs gebeurt in je leven, 

zal je het automatisch poëtisch verwoorden. Daarnaast gebruikt hij in zijn romans 

‘stijlen en stemmen die passen bij de vele personages’ (Jaeger 2010a). Hij past dus de 

stijl aan aan de persoonlijkheid die aan het woord is. Hij kiest er ook voor om veel 

personages te gebruiken, of veelstemmig te schrijven: ‘Ik vind het interessanter om 

me met veel personages bezig te houden dan met een of twee’ (Luis 2004). Dat geeft 
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hem de mogelijkheid om ‘de kijk op de werkelijkheid en op mensen te kantelen. […] 

[Hij] wil laten zien dat je alles ook heel anders kunt bekijken, dat de waarheid uit 

meerdere waarheden bestaat (Luis 2004). Die meerstemmigheid is deel van zijn 

persoonlijkheid (Luis 2004). Hij zegt hierover:  

Ik heb veel gedaan en meegemaakt in mijn leven, in allerlei rollen. Sociaal 

gezien heb ik grote stappen gemaakt en ik heb in veel kringen vertoefd. Ik heb 

in een stad en in een dorp gewoond en ik ben voordat ik schrijver werd 

journalist en wetenschapper geweest. Door dat alles voel ik mij, ook al klinkt 

dat misschien wat schizofreen, meer dan één persoon. Ik zie mezelf meer als 

een koor. Ik heb er een hekel aan om een afgebakend iemand te zijn, om 

ergens op vastgepind te worden. (Luis 2004) 

Volgens Franke maakt het schrijven zelf je ook meervoudig, ‘omdat je je in anderen 

moet verdiepen, met al hun gevoelens, obsessies en onderlinge conflicten’ (Luis 

2004). De stijl aanpassen aan het personage en meervoudig schrijven zijn twee 

autonomistische aspecten die de modernistische idee ondersteunen dat de 

werkelijkheid gefragmenteerd is. De mimetische idee dat er niet één werkelijkheid 

bestaat werkt dus door in Frankes externe autonome poëtica. Daarnaast zegt hij 

‘intuïtief te werk [te gaan]’ en ‘een roman met een vaag idee [te beginnen]’ (Luis 

2004). Over het schrijven van De verbeelding zegt hij:  

Toen ik aan het nadenken was over De verbeelding wist ik alleen dat het over 

verstilling moest gaan en dat ik er een buschauffeur in wilde die vaak in een 

lege bus moest rijden, liefst in Londen. Toen ik daar een keer was, op 

Trafalgar Square, keek ik omhoog naar dat standbeeld van Nelson. Ik wist 

toen nog niks van die man. Alleen dat hij daar zo mooi stond en over de stad 
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uitkeek met al dat menselijk gewoel. In het boek verbeeld ik me hoe dat is. Ik 

sta zelf boven op die zuil. Ik moest denken aan de Martinitoren in Groningen 

waar ik als kind op stond en dan het geroezemoes hoorde op het marktplein 

beneden. (Luis 2004) 

Door deze manier van schrijven sluipen er soms onbewust motieven in zijn boeken. 

Op het einde van zijn leven zei hij bijvoorbeeld dat hij niet doorhad bij het schrijven 

dat de dood zo’n permanente rol in zijn werk speelde. In Zoek op liefde had hij pas 

achteraf in de gaten dat de hoofdpersoon op de hielen werd gezeten door de dood in 

een spiegelzaal, zoals ook Franke zelf door prostaatkanker werd opgejaagd (Jaeger 

2010a). 

 

3.4 Pragmatische poëtica 
 

Tot slot onderzoek ik Frankes externe pragmatische poëtica. Uit zijn interviews, 

columns en beschouwingen blijkt dat Franke het doel van de tekst, het effect op de 

lezer, belangrijk vindt. Sommige schrijvers ‘zien goede literatuur als een 

wegwerpartikel en niet als iets wat tijdloosheid bezit’ (Franke 2004, 57). Franke gaat 

daar niet mee akkoord, literatuur dient kwaliteitsvol en waardevol te zijn. Aan de 

andere kant vindt hij dat je als lezer de romans niet kapot mag analyseren, ‘want voor 

je het weet word [sic] je iets heel moois ontstolen’ (Franke 2004, 55). De 

pragmatische poëtica kan onderverdeeld worden in twee subfuncties: ten eerste 

onderzoek ik in hoeverre de auteur emoties probeert los te weken bij de lezers, ten 

tweede of hij een ideologie over wil brengen (didactisch wil zijn).  
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Franke zegt dat hij ‘verbaasd, vermaakt, geraakt, meegesleurd, in de war gebracht, 

geprikkeld, ingepalmd, verstoten, geroerd en geërgerd [wil] worden’ wanneer hij een 

boek leest (Franke 2004, 14). Hijzelf wil dus, als lezer, dat een roman emoties opwekt. 

Franke benadrukt daarbij het verschil tussen literaire romantiek en ‘de romantiek die 

dagelijks van het scherm spat’ (Franke 2004, 206). Waar romantiek in de literatuur 

‘als het goed is, nog steeds verontrust, gevoelens oprekt, het denken verwart en het 

mysterie dat ons bestaan is, vergroot, doet de populaire romantiek het omgekeerde’ 

(Franke 2004, 206). ‘Zij trekt op volle mediakracht de verontrustende angel uit de 

romantiek waardoor ze kalmerende kitsch wordt met wat griezeleffectjes’ (Franke 

2004, 206). Franke is dus niet uit op goedkoop effect, sensationele spanning, 

amusement, verdriet, horror, maar wil menselijke gevoelens en interacties vertolken 

en de lezer stimuleren. Belangrijk daarbij is dat het inlevingsvermogen van de lezer 

geprikkeld wordt. Zoals de filosoof Richard Rorty in zijn tekst Contingency, irony 

and solidarity ‘overtuigend [laat] zien [draagt] literatuur [bij] aan de ontwikkeling van 

ons inlevingsvermogen en aan gevoelens van solidariteit met de lijdende mens’ 

(Franke 2004, 91). De ene roman doet dit al meer dan de andere. Franke geeft als 

voorbeeld de roman De laatste dag uit het leven van een veroordeelde van Victor 

Hugo, waarin ‘de doodstraf aangevallen [wordt] met de emoties van een ter dood 

veroordeelde’ (Franke 2004, 94). Volgens Franke is het ‘louter inlevingsvermogen 

[…] wat Hugo drijft en wat hij bij de lezers aanspreekt’, ‘[h]ij vertelt niet eens wat de 

veroordeelde misdaan heeft’ (Franke 2004, 95). Hugo laat de lezer ‘voelen wat het is, 

zo’n laatste dag, opdat we het een medemens niet meer zullen aandoen’ (Franke 2004, 

95). Hij spreekt de emoties aan van de lezer, en probeert niet met argumentatie de 

doodstraf te veroordelen. Umberto Eco’s verhalen vindt Franke minder goed, omdat 

een ‘emotionele motor’ ontbreekt: ‘Je voelt, laat ik het eens heel serieus zeggen, geen 
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algemeen menselijke bodem, geen verdriet of verbazing, wat je bijvoorbeeld wel voelt 

bij de Fantastische verhalen van Borges’ (Franke 2004, 38). Eco’s verhaal Baudelino 

mist ‘ongekunsteldheid, authenticiteit, emotionele eenvoud’ (Franke 2004, 39-40).  

Dit kan gelinkt worden aan Frankes ideale lezer. Volgens Franke zijn vrouwen veel 

betere lezers, omdat ze (in het algemeen) ‘veel artistieker, emotioneler en poëtischer 

lezen dan mannen’:  

Zij zijn meer bereid met personages mee te leven. Mannen lezen meer voor 

het betoog, de redenering, de boodschap, de kennis. Zo moet je essays lezen 

maar romans niet. […] Zij (nee, natuurlijk niet alle mannen) missen de 

emotionele honger naar kennis van hoe medemensen, hoe tijdgenoten de 

werkelijkheid beleven, hun leven betekenis geven, relaties aangaan, hun eigen 

universum scheppen, de geschiedenis bezien, zich staande houden in het 

tetterende duizendeilandenrijk dat de westerse samenleving tegenwoordig is. 

[…]  Je gaat niet gedreven op zoek naar schrijvers die je wat te zeggen hebben, 

je leest romans niet met een open hart en een open geest om medemensen, ja 

lotgenoten te ontmoeten, te begrijpen of juist niet te begrijpen. Vrouwen doen 

dat volgens mij wel. Vrouwen lijken meer ook dan mannen op zoek naar wat 

er buiten de dominante mediawerkelijkheid van belang is in het leven. (Franke 

2004, 64) 

Vrouwen staan dus open voor het soort romans dat Franke verkiest te lezen en 

waarschijnlijk ook zelf schrijft. 

Volgens Franke kan literatuur ook troosten: ‘Voor mij schuilt de troost van literatuur 

in de evocatieve kracht van een passage, de schoonheid van de taal of de emotionele 

herkenning van het ongrijpbare dat mensen bindt vanaf de oertijd tot in de eeuwigheid’ 
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(Franke 2004, 136). Hij vindt het troostend om ‘op een invoelende en aantrekkelijke 

manier [te laten] […] zien’ dat mensen ‘obsessief naar iets kunnen streven’; ‘[z]e 

zetten hoog in en vallen dan vaak op hun bek’ (Luis 2004). Hij zegt dat lezers hem 

vaak zeggen dat ‘[i]n een roman […] gevoelens en gedachten [worden] getoond die 

anders niet aan bod komen’ (Luis 2004). Wat hij ook troostend vindt, is onzekerheid:  

Ik vind het troostend dat er geen antwoorden zijn op de belangrijkste 

levensvragen, dat je daarbij op mysteries stuit. Stel je voor dat er niets meer is 

dan het platte hier en nu. Dan is zelfs een zekere angst en dreiging 

aantrekkelijker. De afgrond maakt angstig, maar zonder afgrond is het nog 

erger (Luis 2004). 

 

In wat volgt onderzoek ik of Franke naast emoties ook ideologieën in zijn romans wil 

verwerken. Volgens Franke gaat ‘[k]unst met een politieke boodschap […] algauw 

ten koste van de kunst én de boodschap’ en geldt dit ook voor literatuur: ‘Een 

schrijver moet zich niet met boodschappen bezighouden’ (Franke 2004, 70). Franke 

wil echter wel ideeën naar voor brengen, waar de lezer zelf over kan nadenken en die 

hij kan aanvaarden of afkeuren. Hij zegt dat hij gestopt is met criminologie en 

schrijver is geworden omdat hij ‘meer wilde zeggen dan [hij] […] in non-fictie kon 

uitdrukken’ (Luis 2004). Hij meent dat hij als criminoloog een boodschap uitdroeg die 

anderen evengoed konden verkondigen, terwijl literatuur hem de kans geeft andere 

ideeën uit te dragen, ‘als geëngageerd buitenstaander, maar ook als creatief scheppend 

waarnemer’, zoals recensent Toef Jaeger het uitdrukt (Jaeger 2010b). Daarbij vindt hij 

het belangrijk dat zijn werk kunst blijft en niet louter voor ontspanning en amusement 

zorgt; hij volgt niet de commerciële massasmaak (Franke 1999, 143-146) Hij houdt 

van ‘elitekunst’, wat ‘alles [is] dat verder reikt dan louter amusement, wat niet in de 
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eerste plaats op mediaroem uit is, waar aanvankelijk inspanning voor nodig is en 

waarvan je pas kunt genieten nadat je je erin verdiept hebt’ (Franke 1999, 145). 

‘[H]ang naar het grote publiek [is] meestal dodelijk […] voor kunst die hoger reikt 

dan het maaiveld’ (Franke 1999, 146). Hij wil dus niet louter amuseren, maar ideeën 

uitdragen over de menselijke conditie: 

Het menselijk tekort, de menselijke conditie, daarin vinden mijn romans, mijn 

verhalen hun noodzaak. Misschien ben ik wel gaan schrijven omdat ik wil 

laten zien hoe dapper mensen zich handhaven in de ogenschijnlijk zinloze en 

angstwekkende situatie die leven heet, hoe ze zich levenslustig verzoenen met 

de zekerheid van dood en verval, hoe ze tegen de klippen op naar geluk 

streven. […] Ik hou van mensen die de lat te hoog leggen, die meer geluk 

willen dan er voorhanden is, die hartstochtelijk blijven roeien met de zwakke 

riemen die ze hebben, die wij allemaal hebben. (Jaeger 2010a)  

Volgens Franke staan romans meestal veel dichter bij de werkelijkheid dan de 

populaire films (Franke 2004, 194). Daarin zit ‘de kracht van literatuur’, want ‘lezers 

van romans kunnen zich veel gemakkelijker beelden vormen die passen bij hun eigen 

belevingswereld, onzekerheden en angsten’ (Franke 2004, 194). Zij hebben 

bijvoorbeeld minder onrealistische verwachtingen bij seks, terwijl de kijker van 

populaire films en shows onrealistische beelden voorgeschoteld krijgt (Franke 2004, 

194). Een schrijver moet daarnaast de morele grenzen aftasten, zodat de lezer anders 

leert kijken naar die grenzen en de besproken aspecten (Franke 2004, 50). De auteur 

mag daarbij niet overdrijven, die vrijheid kan misbruikt worden (Franke 1999, 107). 

Romans die Franke interessant vindt, keren ‘zich […] [af] van het journalistieke 

realisme en het herkenbare leven van de schrijver zelf’, het zijn ‘boeken die schuren 

en verontrusten omdat ze werelden oproepen en personages scheppen die door de 
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camera’s niet gezien worden en waarover in kranten niet geschreven wordt, boeken 

die zich ook op een wat minder groot publiek durven te richten en iets obsessiefs 

hebben’ (Franke 2004, 177). Bij het uitdragen van die ideeën is het vooral belangrijk 

dat de romans ‘meer vragen oproepen dan beantwoorden’ en de lezer prikkelen 

(Franke 2004, 127). Schrijvers ‘zijn eerder uit op het zaaien van twijfel en verwarring 

dan op bewijzen’, ‘redeneringen […] [of] onderzoeksresultaten’ (Franke 2004, 127). 

Van hen ‘mogen lezers hun verhalen interpreteren zoals ze maar willen’ (Franke 2004, 

127). ‘[N]a het lezen van een roman weet je vooral minder […] ze roepen prangende 

vragen op’ (Franke 2004, 173). Franke wil dus dat de lezer zelf actief meedenkt. 

Daarom vindt hij ook dat ‘[d]e mooiste bladzijden in een roman […] niet geschreven 

[zijn]’ (Franke 2004, 29). De kunst van het weglaten ‘komt erop neer dat je de lezers 

het werk laat doen; je laat hen lezen wat ze zelf verzonnen hebben’ (Franke 2004, 29). 

Omdat de verhalen het inlevingsvermogen van de lezer aanspreken, stimuleren, zelfs 

uitdagen, vult deze aan waar de auteur uitnodigt, insinueert, prikkelt. Hier raakt de 

pragmatische functie aan de mimetische (tonen van de (gefragmenteerde) 

werkelijkheid) en is de cirkel rond. Franke noemt inlevingsvermogen ook wel ‘de 

motor van de beschaving’, waardoor hij dus aangeeft dat literatuur maatschappelijk 

betekenisvol is (Franke 2004, 95). Hij zegt bijvoorbeeld dat ‘literatuur kan bijdragen 

tot wederzijds begrip tussen mensen uit verschillende culturen. Wie zich beter in zijn 

medemensen leert verplaatsen, valt het moeilijker ze met een lach op het gezicht als 

beesten te behandelen’ (Franke 2004, 209). Literatuur is dus  

geen navelstaarderig product […] voor wereldvreemde leesjunks, maar het 

culturele hart van een samenleving die niet bang is voor zichzelf, een 

doodweermiddel tegen de wurgende werkelijkheidsdruk van de massamedia, 
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een spiegel van het collectieve geweten, ja, het enige zuiver onbespoten 

voedsel voor de geest. (Van Santen 2010) 

Volgens Franke kan literatuur zelfs de werkelijkheid veranderen (Franke 2004, 35). 

‘Art creates reality’, ‘iets kan werkelijkheid worden doordat je het verzonnen hebt’ 

(Franke 2004, 35, cursief in origineel). Een voorbeeld hiervan: ‘In Frankrijk worden 

koetsjes als die waarin Madame Bovary de buitenechtelijke liefde bedreef nog steeds 

Bovarettes genoemd’ (Franke 2004, 35). 

Franke wil met andere woorden geen expliciete boodschap uitdragen, maar ideeën 

uiten, waarover de lezer zelf kan nadenken. Door romans te lezen, krijgt de lezer een 

realistischer wereldbeeld, wordt zijn inlevingsvermogen gestimuleerd en wordt hij 

aangezet tot nadenken over bepaalde kwesties en ideeën. Franke wil dus wel 

didactische boeken schrijven, maar niet door vaststaande antwoorden te geven, wel 

door vragen te stellen. De lezer kan meedenken en op die manier dingen leren. Elke 

lezer leert door het lezen van de romans iets anders dan een andere. Franke gelooft dat 

boeken de werkelijkheid kunnen veranderen. Rekening houdend met zijn achtergrond 

binnen de universitaire wereld is het niet zo vreemd dat het didactische karakter van 

zijn romans zo belangrijk is voor hem.     
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4 Interne poëtica van Herman Franke 

4.1 Mimetische poëtica 

 

In dit hoofdstuk zal ik de interne mimetische poëtica van de onderzochte romans 

bespreken. Ik bekijk het autobiografische karakter van de romans, vervolgens het 

encyclopedische karakter en ten slotte ga ik na hoe de werkelijkheid in de romans 

wordt voorgesteld (één werkelijkheid, gefragmenteerde werkelijkheid of een 

nadrukkelijk gefictionaliseerde romanwerkelijkheid). 

 

Eerst zal ik het hebben over autobiografische elementen in het werk van Franke. In 

Nieuws van de nacht en De verbeelding, voor hij aan zijn doorlopende roman Voorbij 

ik en waargebeurd begint, geeft hij af en toe hints naar zijn eigen leven en ervaringen. 

Zo is journalistiek, een beroep dat Franke zelf nog heeft beoefend, een belangrijk 

gegeven in zijn werk. In Nieuws van de nacht, waarin de hoofdpersoon Laurens 

Kemper een journalist is, maakt Franke duidelijk gebruik van zijn kennis over het 

Amsterdamse journalistenmilieu. Volgens Van Eijk probeert Laurens tevens zijn 

leven en situatie als een journalist te analyseren. In De verbeelding zijn er ook 

verwijzingen. Zo is het personage Manou nog een journaliste geweest, maar ‘[o]mdat 

de actualiteit haar verveelde, ging ze later verhalen schrijven die in weekbladen 

verschenen’, wat doet denken aan Frankes levensloop (Franke 1998, 64). In zijn 

columns en beschouwingen verraadt Franke ook af en toe autobiografische elementen 

die zo persoonlijk zijn dat je ze niet direct in een biografie zal vinden. Hij vertelt in 

De tuinman en de dood van Diana bijvoorbeeld dat hij in het Centre Pompidou in 
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Parijs van een zaalwachter heeft gehoord dat die Le massacre des innocents van Dado 

het lelijkste schilderij vindt (Franke 1999, 236). In De verbeelding komt dit terug in 

het personage Louis, een zaalwachter in het Centre Pompidou die, jawel, datzelfde 

schilderij het lelijkste van de collectie vindt (Franke 1998, 61).  

Vanaf Uit het niets, het eerste deel van zijn doorlopende roman Voorbij ik en 

waargebeurd, gaat het niet meer over kleine verwijzingen, maar over een grotere 

gelijkenis tussen ik-persoon en schrijver. Zo is de naamloze ik-persoon opgegroeid in 

Groningen – aan het Zuiderdiep – leed hij aan klassentwijfel, ging hij naar het Sint-

Maartencollege, was zijn vader meubelmaker en deed zijn moeder de boekhouding. 

De ik-persoon is een schrijver, die bij het schrijven graag en vaak zijn verbeelding de 

vrije loop laat. Ook hier lijkt het dat er veel elementen uit Frankes leven (zoals 

gedachten, ontmoetingen, ervaringen) zijn gehaald die echter vaak niet kunnen 

worden nagegaan. Frankes verhalen ademen een sfeer uit die geloofwaardig, maar 

tegelijkertijd ietwat fantastisch is. Daarnaast bevatten zijn columns en verhalende 

beschouwingen enkele bewijzen die deze hypothese bevestigen. Zo heeft Franke het 

in De tuinman en de dood van Diana over tien voornemens die hij maakte op 

achttienjarige leeftijd, wat een belangrijk gegeven is in Zoek op liefde (Franke 1999, 

184). Opvallend is dat op het label van de stadsbibliotheek van Gent op deze drie 

laatste boeken ook werkelijk ‘biografie’ staat.  

Zijn werk is echter niet autobiografisch te noemen. De romans volgen niet de definitie 

van Van Dale, want ze zijn geen beschrijving van Frankes leven. In Nieuws van de 

nacht en De verbeelding gebruikt Franke te weinig en te impliciet autobiografische 

elementen. Er is geen enkel personage dat voldoende lijkt op Franke om die romans 

als autobiografisch te bestempelen. In de cyclus Voorbij ik en waargebeurd past hij 

vele autobiografische elementen naar believen aan en gebruikt zijn fantasie. De roman 



	   47	  

zou als fictie kunnen bestempeld worden, maar doordat het een groot percentage 

waargebeurde elementen bevat, nadert het wel zeer dicht de grens met autobiografie. 

Wat waargebeurd is en wat niet, is op zich niet belangrijk, zoals blijkt uit de 

thematiek van de doorlopende roman. De focus ligt op de menselijke conditie. Dit 

blijkt ook uit het feit dat de ‘ik’ niet eens een naam krijgt. Daarom ben ik eerder 

geneigd om te zeggen dat Voorbij ik en waargebeurd niet autobiografisch is. De 

feiten zijn slechts een middel om de gewenste thematiek en ideeën uit te dragen. 

Daarnaast wordt de omschrijving van Lejeune niet gevolgd in de romans, aangezien 

geen enkele verteller en/of hoofdpersonage de naam van Herman Franke draagt. Het 

is wel interessant om de verteller en hoofdpersoon van de cyclus Voorbij ik en 

waargebeurd van naderbij te bekijken. Deze is naamloos, een gegeven dat meer 

aandacht trekt dan wanneer het personage een willekeurige naam gekregen zou 

hebben. Deze keuze van Franke kan op verschillende manieren worden verklaard. De 

naamloosheid laat de mogelijkheid open dat de namen van de auteur Franke en de 

verteller van de cyclus dezelfde zijn. Een andere duiding is dat de verteller slechts één 

ik is van de ontelbare ikken, wat de hoofdpersoon ook zelf verwoordt in de roman. 

Deze niet-autobiografische lezing is de waarschijnlijkste. De ik is niet belangrijk als 

individu, maar wordt gebruikt als een ‘Elckerlyc’, wat bevestigd wordt door de ‘naam’ 

‘ik’. Het geeft zo elke lezer de kans om de ik te zijn en maakt alles wat de ik doet 

universeler. Zo overstijgt Franke het volgens hem onbelangrijke autobiografische. 

Franke zegt dit ook duidelijk in zijn interviews en columns. Hij gebruikt zelf de term 

‘Elckerlyc’ en in De tuinman en de dood van Diana verwoordt hij de idee dat hij zijn 

‘ik’ niet belangrijk vindt en dat je voor hem zo een ander hebt (Franke 2010, 246; 

Franke 1999, 10). Mensen lijken erg op elkaar en ‘[i]n elke mens huizen vele 

persoonlijkheden’ (Franke 1999, 16). Een schrijver laat die allemaal aan het woord, 
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voor hem is ‘zijn ‘ik’ gewoon een van zijn personages’ (Franke 1999, 9 en 16). In zijn 

laatste boek, Traag licht, wordt het onderscheid tussen de ik en Franke zeer duidelijk. 

In deze roman wordt de schrijver namelijk een personage in het verhaal, ‘de baas’, die 

op sterven ligt. Enkel dit personage kan echt autobiografisch genoemd worden, maar 

aangezien het geen verteller of hoofdpersonage is, niet de naam van Franke draagt en 

hij slechts af en toe aan bod komt, maakt dit ook deze laatste roman niet 

autobiografisch.  

Volgens beide definities zijn de onderzochte romans niet autobiografisch. Ze lijken 

ook Frankes eigen definitie en ideeën rond autobiografie niet te volgen en dus zijn 

principe niet autobiografisch te schrijven in te willigen. Franke houdt zich te weinig 

aan de feiten en loopt niet in de val de waarheid te verengen tot één (subjectieve en 

dus aangepaste) versie van de werkelijkheid, zoals in autobiografieën het geval is.  

In Nieuws van de nacht en De verbeelding is wat waargebeurd is helemaal niet 

belangrijk. Dit is ook het geval in de meer autobiografische cyclus Voorbij ik en 

waargebeurd. De titel zelf zegt al dat de ik en wat waargebeurd is niet belangrijk zijn. 

De leugens (/fantasie) en ‘feiten’ zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en dus lijkt 

het erop dat Franke zich niet door de feiten heeft laten hinderen. Het ik-personage 

heeft evengoed imperfecties en alle elementen uit de drie delen ondersteunen het 

verhaal of de ideeën die Franke wil uitdragen. De ‘leugens’ zijn dus niet louter 

gebruikt om de schrijver in te dekken, maar staan eerder in functie van het verhaal. De 

romans blijven ook verschillende perspectieven bevatten en niet slechts één visie op 

de werkelijkheid. Er wordt nooit echt kritiek geleverd op andere personages en ideeën. 

In Traag licht bijvoorbeeld laat Franke via een dagboekfragment een getrouwde 

vrouw uit 1897 aan het woord, die haar jaloerse gedachten uit. Dit perspectief is heel 

anders dan dat van de hoofdpersoon van dezelfde roman, een ongetrouwde 
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hedendaagse man. Door het gebruik van fantasie blijven de ethische gevolgen van 

autobiografisch schrijven beperkt. In Nieuws van de nacht en De verbeelding zijn de 

personages niet snel aan bestaande personen te koppelen. In de doorlopende roman 

lukt dat al wat makkelijker, maar ook hier is fantasie een belangrijk gegeven. Het ik-

personage in de doorlopende roman heeft bijvoorbeeld slechts één broer en één zus, 

terwijl Franke opgroeide in een gezin van vijf kinderen, waardoor hij de kans op 

morele schade aan de kant van zijn broers en zussen beperkt. Toch blijft de grens 

tussen personages en de werkelijkheid soms heel dun en hebben die personages 

evengoed hun imperfecties. Er hangt echter nooit een kritische toon. De negatieve 

kanten, zoals het vechtgedrag van de broer of de relatie van de zus en haar man, 

worden, zoals alles in het verhaal, onder een laag fantasie bedekt, waardoor het in elk 

geval voor de lezer onduidelijk wordt wat waargebeurd is. Of een familielid of vriend 

van Franke schade heeft ondervonden door zijn romans kunnen echter enkel zijzelf 

zeggen.  

Mikt Franke op een werkelijkheidseffect? Ja. Hij wil schrijven over de menselijke 

conditie (hij schrijft geen sprookjes of science fiction) en dan moet hij vertrekken van 

de menselijke werkelijkheid en de menselijke maatschappij. Hij wil een herkenbare 

werkelijkheid tonen en gebruikt zijn eigen bevindingen om die verhalen authentieker 

te maken. Hij gebruikt zijn eigen leven, levens rondom hem, geschiedenisboeken en 

filosofische werken als inspiratie. Zijn empathisch vermogen en zijn ervaringswereld 

moeten groot zijn, want hij beschikt over een rijke bron om de werkelijkheid vanuit 

verschillende standpunten neer te zetten. In de cyclus Voorbij ik en waargebeurd 

wordt dat werkelijkheidseffect nog groter doordat het ik-personage lijkt op de auteur. 

Dit maakt de verhalen direct confronterend voor de lezer, zeker in de laatste roman, 

waarin de auteur aan bod komt als ‘de baas’ en zijn ziekte en naderende dood worden 
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benoemd. Dit alles maakt de identificatie voor de lezer in de laatste drie boeken 

makkelijker. 

 

Ten tweede kijk ik naar het encyclopedische gehalte van de onderzochte romans. Dat 

Franke aan research doet blijkt niet alleen uit de verantwoordingen in de romans 

waarin hij enkele bronvermeldingen neerschrijft, maar ook duidelijk uit de romans 

zelf. Bepaalde boeken blijken meer onderzoek te hebben gevergd dan andere. In 

Nieuws van de nacht komen veel minder historische verwijzingen voor dan in De 

verbeelding. Uit de romans blijkt dat Franke onderzoek heeft gedaan naar admiraal 

Horatio Nelson, diens geliefde Emma, de filosofie van Parmenides, kruisafnemingen, 

de muurschilderijen van de grotten van Lascaux, stereofotografie, schrijvers 

enzovoort. Franke informeert zich dus goed voor hij zijn boeken schrijft. In hoeverre 

zijn de gegevens die hij in zijn boeken verwerkt historisch correct? Om dit te 

beantwoorden heb ik Emma Hamilton als voorbeeld genomen. Op de site van de 

National Portrait Gallery in Londen staat dat zij vanaf 1782 de muze werd van de 

schilder George Romney, dat hij geobsedeerd raakte door haar, ze de mannen kon 

flatteren en innemen, ze kon poseren en expressies tonen als een professioneel model,  

en een meester was in het uitbeelden van allerlei ‘Houdingen’ (‘Attitudes’) (Site 

National Portrait Gallery). Dat haar ideale schoonheid de regelmatige gelaatstrekken 

van een oud Grieks beeld met het luxueuze kastanjebruine haar van één van Rubens' 

wellustige vrouwen combineerde, en ze tussen 1782 en 1786 meer dan 100 keer voor 

Romney poseerde (Site National Portrait Gallery). In een brief beschreef Romney 

haar als 'the divine lady ... superior to all womankind' (19 juni 1791) (Site National 

Portrait Gallery). Deze elementen kunnen we allemaal terugvinden in De verbeelding. 

In de proloog leren we haar immers kennen als een zelfverzekerde vrouw die de 
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schilder Romney rond haar vinger draait. ‘Daar stond ze na negen jaar afwezigheid, 

zijn divine lady, de vrouw met het expressiefste gezicht dat hij ooit had gezien. […] 

Honderden keren had hij haar geschetst en geschilderd voor haar vertrek naar Italië’ 

(Franke 1998, 8). ‘Haar glimmende, klassiek gevormde lippen, de volmaakte bogen 

van haar zware wenkbrauwen die vloeiend overliepen in de perfecte Griekse lijn van 

haar neus, haar weelderige, kastanjebruine krullen’ (Franke 1998, 9). ‘Haar poses 

hadden hem roem gebracht. Haar poses hadden zijn kunstenaarshart ongekend fel 

laten kloppen. Ze was zijn muze’ (Franke 1998, 10). ‘Haar houding was geen 

probleem, want ze had van het poseren een zelfstandige kunstvorm gemaakt. Ze 

bracht volle salons in extase met haar vloeiende opeenvolging van de klassieke 

Houdingen’ (Franke 1998, 11). ‘Zij is de vrouw onder de vrouwen’ (Franke 1998, 11).  

In dit geval heeft Franke zich mooi aan feiten gehouden. Hij zegt dan ook in de 

verantwoording van dit boek: ‘[I]n de Proloog en in de hoofdstukken 1, 4, 10, 12 en 

13 probeerde zij [de roman, RT] zich zoveel mogelijk aan de bekende historische 

feiten te houden’ (Franke 1998, cursief in origineel). Hij geeft in dezelfde passage 

echter ook toe dat hij dat niet altijd doet: ‘De roman is een product van de verbeelding. 

[…] In de Proloog […] blijkt de schilder Romney in zijn verbeelding vroeger tal van 

miniaturen te hebben geschilderd wat volgens deskundigen niet waar is’ en ‘[i]n het 

leven van Fatima (hoofdstuk 4) en voor de hoofdstukken 10 en 12 trof de verbeelding 

nauwelijks betrouwbare bronnen aan, dus stoorden haar ook niet’ (Franke 1998, 

cursief in origineel). In Waarom vrouwen betere lezers zijn zegt Franke zelfs dat hij in 

zijn onderzoek over het slavenmeisje Fatima op nieuwe gegevens stuitte, die in strijd 

zijn met alle historische boeken (Franke 2004, 217). Hij heeft die niet in zijn roman 

verwerkt omdat hij niet verweten wou worden dat zijn verhaal historisch niet klopt 

(Franke 2004, 217). Over de onderzochte boeken in het algemeen kan ik dus stellen 
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dat Franke zich waar nodig grondig heeft geïnformeerd en gedocumenteerd. Hij heeft 

die informatie vaak getrouw overgenomen, maar waar hiaten zaten of wat hem niet 

beviel heeft hij aangepast. 

 

Ten derde bespreek ik hoe de werkelijkheid wordt benaderd in de onderzochte romans. 

Uit de vijf romans blijkt dat de realistische opvatting van de werkelijkheid, namelijk 

dat er slechts één werkelijkheid is, niet wordt gevolgd. De idee dat de media slechts 

één versie van de werkelijkheid tonen en die beperkte visie opleggen aan de massa, is 

zeer pertinent aanwezig in Frankes roman Nieuws van de nacht. Die idee domineert 

het verhaal. Franke zet de toon al voor het verhaal begint met een citaat van Remco 

Campert: 

Maar de kranten willen het anders 

willen droog en zwart van koppen staan 

werpen dammen op en dwingen  

rechtsomkeert 

Uit: Remco Campert, Dichter, Amsterdam: De Bezige Bij, 1995, blz. 7, Credo. 

(Franke 1995, cursief in origineel) 

In deze roman worstelt het getraumatiseerde ik-personage Laurens met hoe hij zelf de 

werkelijkheid ervaart en hoe de kranten ze voorstellen. Zo is de dood van zijn moeder 

een zeer belangrijke gebeurtenis in zijn leven, maar voor de journalistieke wereld 

slechts een detail, een kort bericht in de krant.  
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drama… vooravond… felle uitslaande brand… 37-jarige vrouw… 

slaapkamer… door de vlammen overvallen… publiek… niet gewaarschuwd… 

oorzaak onbekend. 

Dat is het. Meer was het niet; als krantebericht. (Franke 1995, 39, cursief in 

origineel) 

Laurens’ traumatische jeugdervaringen botsen steeds heviger met het beeld van de 

werkelijkheid dat de media portretteren, waardoor Laurens steeds meer een afkeer 

voor de journalistiek ontwikkelt. Hij wenst een persoonlijke visie van de 

werkelijkheid, niet een onpersoonlijke van de media. Daarom wil hij als journalist de 

kleinere persoonlijke verhalen publiceren, wat zijn baas tegen hem opzet.  

De journalistiek zou zijn situatie bestempelen als seksueel misbruik, maar zelf heeft 

hij niets aan die woorden. Laurens ziet de journalistiek als een ‘krantenkermis’, een 

‘opgeblazen gebraak van zogenaamde informatie’, het ‘lukrake schikken van de 

zogenaamde feiten’, ‘ontzielen van gebeurtenissen’ , ‘arrogante koloniseren van de 

werkelijkheid’ (Franke 1995, 92-93). In een droom hoort hij een ander personage zijn 

mening formuleren dat ‘[d]e journalistiek […] een groot komplot [is] tegen de 

waarheid’ (Franke 1995, 97). Volgens Laurens vertrouwen de mensen op de waarheid 

van de media uit angst voor de werkelijkheid.  

Maar toen [begon ik] te vertellen dat de meeste blunders nooit ontdekt worden 

omdat iedereen de krant meer vertrouwt dan de werkelijkheid. […] Wij doen 

maar lukraak een greep uit de reusachtige grabbelton van dagelijkse 

gebeurtenissen. […] Wij schrijven over de buitenkant van de wereld voor de 

buitenkant van onze lezers.  Wij leggen een kordon van schijnzekerheden rond 

hun verwarde innerlijk en dat pikken ze omdat ze met zichzelf niets te maken 
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willen hebben of omdat ze er geen raad mee weten. De krant is voor veel 

mensen het beste medicijn tegen existentiële spanningen. Men ziet liever die 

treurige creatie van ons dan de eigen chaos onder ogen. (Franke 1995, 102) 

Ook in de andere romans wordt af en toe een korte kritiek op de media en de 

schijnwerkelijkheid gegeven. In Traag licht bijvoorbeeld vertelt de ik-persoon dat zijn 

zus in Zuid-Frankrijk woont en slechts een beeld van Nederland krijgt via de televisie. 

Uit dat beeld ‘bleek hoe grotesk de televisie de werkelijkheid vertekent’ (Franke 2010, 

197). 

Franke benadrukt in zijn romans dat de modernistische stroming een betere visie op 

de werkelijkheid biedt dan de realistische. Dé werkelijkheid bestaat niet, er zijn 

verschillende visies mogelijk, de werkelijkheid is gefragmenteerd. In Nieuws van de 

nacht wordt dit idee verwoord via Laurens, die zich afzet tegenover de waarheid van 

de media en naar de waarheid van zichzelf, die van zijn naasten en anderen, wil kijken. 

Hij wil geen onpersoonlijke visie van de werkelijkheid, maar (een) persoonlijke 

visie(s). De mensen moeten uit de sjablonen van de media loskomen en de 

werkelijkheid op een andere manier zien. Dit idee komt ook impliciet in de andere 

romans van Franke voor. In De verbeelding gebruikt Franke heel veel verschillende 

personages, die elk hun eigen visie hebben op de werkelijkheid. Hij toont vaak 

dezelfde gebeurtenis door de ogen van een ander personage. In de doorlopende roman 

is er maar één ik-personage aan het woord, dat zijn eigen persoonlijke kijk op de 

werkelijkheid geeft, maar luistert naar andermans verhalen en als schrijver openstaat 

voor andere visies, en verhalen vanuit andere perspectieven bedenkt.  

Franke maakt in het algemeen geen gebruik van ‘romantische ironie’ in zijn romans, 

hij wijst niet op het fictionele karakter van zijn werken en doorbreekt dus niet de 
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‘willing suspension of disbelief’. Hij volgt met andere woorden niet de postmoderne 

benadering van de werkelijkheid. In Nieuws van de nacht en De verbeelding blijft hij 

altijd binnen zijn fictionele wereld. Hij wijst er de lezer nooit op dat hij ‘slechts’ een 

boek aan het lezen is. Enkel in Traag licht past hij echt romantische ironie toe en in 

de drie delen van de doorlopende roman balanceert hij af en toe op het scherp van de 

snee. In Uit het niets, Zoek op liefde en Traag licht laat Franke de ik-persoon verhalen 

vermelden die zowel de ik-persoon als hijzelf vroeger geschreven heeft. In Uit het 

niets bijvoorbeeld heeft het ik-personage het over de talrijke portretten die hij vroeger 

gemaakt heeft over personages die in vroeger werk van Franke voorkomen (Franke 

2007, 10). Dit is niet echt romantische ironie, aangezien de auteur noch de verteller de 

lezer expliciet op het fictionele karakter van het verhaal wijst. Echte romantische 

ironie komt voor in Traag licht. Daarin vermeldt het naamloze ik-personage de 

schrijver als ‘de baas’ die nog enkele verhalen wil vertellen voor hij sterft. Het ik-

personage moet zich dus snel leegvertellen. Dit is geen plotse verandering van poëtica, 

maar valt te verklaren door de naderende dood van de schrijver. Franke confronteert 

zijn lezer direct en onverbiddelijk, door met zijn leven en nakende dood in het verhaal 

van zijn hoofdpersonage binnen te dringen. Deze manier van schrijven voegt eerder 

een dimensie toe aan de voorgestelde waarheid dan er afbreuk aan te doen. Dit 

‘memento mori’ verzwaart en verankert het verhaal veeleer waar het gaat om de 

belangrijke dingen in het leven dan dat het het betoog van de auteur verlaagt tot ‘een 

zoveelste verhaal’. Nee, integendeel, zonder daarom melodramatisch te gaan doen, dit 

gaat wel degelijk over het echte leven! En het leven is meebepalend in het tot stand 

komen van dit boek omdat het de mogelijkheden van de auteur bruusk aan banden 

legt. In geen enkel geval zorgt het gebruik of de benadering van ‘romantische ironie’ 

voor een verstoring van het verhaal. 
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4.2 Expressieve poëtica 

 

De expressieve poëtica zal ik in drie delen bespreken. Eerst kijk ik of Franke zijn 

gevoelens en gedachten in zijn romans heeft verwerkt (bewust of onbewust), dan ga 

ik na of hij de innerlijke wereld van zijn personages heeft beschreven en tot slot 

onderzoek ik het fantasiegehalte van de romans. 

 

De romans van Herman Franke zitten vol (filosofische) ideeën die ook voorkomen in 

zijn niet-literaire teksten. Hij houdt zich duidelijk intensief bezig met filosofie. Zo 

bevat De tuinman en de dood van Diana beschouwingen over de filosofen Spengler, 

Schopenhauer, Polak en Spinoza. In Nieuws van de nacht is de Metabletica of leer der 

veranderingen van prof. dr. J.H. van den Berg gebruikt (Franke 1995, 156). In De 

verbeelding is de filosofische idee van de verstilling of verstarring zeer belangrijk. Dit 

motief legt Franke uit in de essaybundel Waarom vrouwen betere lezers zijn. Daarin 

verklaart hij: ‘De tijd is een groot kunstenaar, zegt Nelson [standbeeld in De 

verbeelding, RT], en kunstenaars willen het leven stilzetten’ (Franke 2004, 220). Deze 

uitspraak is volgens Franke niet tegenstrijdig want ‘[d]e tijd kan zich alleen een groot 

kunstenaar tonen als er een kunstwerk is gemaakt waarin het leven is gestold of 

bevroren’ (Franke 2004, 220). Alles verandert door de tijd heen, behalve het 

kunstwerk, dat ‘als het een echt kunstwerk is, mooier en mooier’ wordt (Franke 2004, 

219). Die idee komt ook voor in Voorbij ik en waargebeurd (en een kiem ervan in 

Nieuws van de nacht), dat daarnaast een andere filosofische gedachte rond tijd bevat. 

In Uit het niets wordt Parmenides’ idee dat beweging niet bestaat geïntroduceerd 

(Franke 2007, 119). Deze filosoof heeft een grote invloed gehad op de ideeënleer van 
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Plato (Franke 2007, 119). Parmenides beweerde (en verklaart zo ook de titel Uit het 

niets) 

dat alles wat ooit of ergens is gebeurd of gebeuren zal, een en ondeelbaar is, 

onvergankelijk en onbeweeglijk. Hij noemde dat het zijnde. Het zijnde is er 

altijd al geweest en zal nooit vergaan. Wat vanuit het niets lijkt te komen was 

er al, want uit niets kan niets ontstaan en wat niet is, kan er later nooit zijn […] 

Alles wat er is, bestaat in een eeuwig heden. (Franke 2007, 119-120) 

Franke heeft goed nagedacht over het begrip ‘tijd’. Dat Waarom vrouwen betere 

lezers zijn een column over dit begrip bevat is opnieuw een bewijs hiervan (Franke 

2004, 217-220). De doorlopende roman bevat ook nog andere filosofische gedachten, 

bijvoorbeeld dat de ‘ik’ niet belangrijk is omdat mensen zo op elkaar lijken. Die idee 

komt ook voor in De tuinman en de dood van Diana (Franke 1999, 9). In Uit het niets 

wordt het filosofisch denken belichaamd door de vriendin van de ik-persoon, Ilonka. 

Zij leert het hoofdpersonage denken, door steeds weer filosofische vragen te stellen. 

Al de onderzochte romans tonen het leven als een zoektocht, vol twijfel, stellen de 

werkelijkheid als gefragmenteerd voor (in tegenstelling tot de voorstelling van de 

werkelijkheid door de media) en hebben het over de dood. Vragen rond de condition 

humaine zijn belangrijk. 

Naast filosofische kwesties, tonen de romans ook andere fascinaties van Franke.  

De boeken zitten vol verwijzingen naar allerlei vormen van kunst: boeken, 

beeldhouwwerken, schilderijen, stereofotografie. Zijn passie voor en enorme kennis 

van kunst blijkt ook uit zijn interviews, columns en beschouwingen. 

De romans bevatten niet alleen ideeën en fascinaties van Franke, maar ook zijn 

gevoelens. Dit is niet altijd eenvoudig te bewijzen, maar aangezien Franke 
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autobiografische elementen gebruikt, lijken sommige gevoelens zeer dicht bij die van 

de auteur te liggen. Hij schrijft in de doorlopende roman over de dood van de geliefde 

van het ik-personage, Vera, waarbij die schuld ervaart. Dit lijkt sterk op een situatie 

die Franke heeft meegemaakt. Hij heeft zijn eerste vrouw verloren in een relationeel 

moeilijke periode, net zoals het ik-personage in de doorlopende roman (Jaeger 2010a). 

Daarnaast schrijft hij in Traag licht over de moeilijke situatie van ‘de baas’, die door 

zijn terminale ziekte veel pijn en emotionele problemen heeft, wat zijn eigen 

lijdensweg weerspiegelt. Hij schrijft: 

De baas moet nu zoveel morfinepillen slikken tegen de pijn dat hij er suf van 

wordt. […] Nu slaapt hij wel op zijn rug, rustig en droomloos, want zijn 

gedachten en herinneringen heeft hij mij toevertrouwd en overdag leeft hij al 

in een nachtmerrie. Hij valt langzaam maar zeker af van het nodeloos zwoegen 

en hij eet te weinig. Nog even en hij weegt evenveel als toen hij, zestien jaren 

jong, een groots en meeslepend leven voor zich zag. (Franke 2010, 217) 

De minder autobiografische romans Nieuws van de nacht en De verbeelding zullen 

ook persoonlijke gevoelens bevatten (bewust of onbewust toegevoegd), maar die zijn 

minder duidelijk zichtbaar. 

Heeft Franke, zoals hij van andere schrijvers verwacht, risico’s genomen, grenzen 

afgetast? Volgens mij wel. In Nieuws van de nacht valt hij de berichtgeving van de 

media aan en bespreekt seksueel misbruik zonder de betrokkenen te veroordelen.  

In De verbeelding schrijft hij vanuit het perspectief van een standbeeld en laat hij een 

meisje aan het woord dat ‘beestjes’ moet verdrijven met orgasmes. In de doorlopende 

roman is een sekspop die ‘het ergste dat je kunt zeggen’ heeft gezegd een belangrijk 

gegeven. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ook in zijn filosofische ideeën gaat hij 
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heel ver. Hij probeert de lezer op andere manieren naar de werkelijkheid te doen 

kijken. 

Bevrijdt het schrijven hem? Haalt hij het beste uit zichzelf? Dat zijn vragen die 

moeilijk te beantwoorden zijn, maar je kan in ieder geval een evolutie zien in zijn 

werk. In Nieuws van de nacht, het begin van zijn schrijven, lijkt hij nog voorzichtiger 

te zijn dan in zijn latere werk. Hoewel hij al experimenteert, is het nog duidelijker een 

verhaal, een normaal opgebouwde roman. Hij heeft zich nog niet volledig durven 

laten gaan. Het idee zit er wel al in, want de hoofdpersoon Laurens probeert zich van 

zijn problemen te bevrijden door alles op te schrijven. In De verbeelding durft Franke 

zich al meer te geven en te experimenteren met de vrijheid van de schrijver. Er 

worden verschillende perspectieven gegeven en de aparte verhalen hebben een open 

einde. Het heeft een lossere structuur, Franke speelt met ideeën. Zoals hij zelf zegt: 

De verbeelding heeft mij als schrijver bevrijd, mij ervan overtuigd dat ik alles 

kan en mag. Ik heb er geen enkele boodschap meer aan wat realistisch is of 

niet. Ik maakte van admiraal Nelson op zijn zuil de verteller. Dat was 

natuurlijk een enorme uitdaging, een grote gok. Hij is van steen en hij moest 

een mens van vlees en bloed worden. Toen die roman bekroond werd, dacht ik 

vrijwel meteen: free at last. (Jaeger 2010a) 

In zijn doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd speelt hij ook met zijn vrijheid 

en experimenteert hij met ideeën, met de vorm van zijn roman. De drie delen van de 

romancyclus verspringen van het ene verhaal naar het andere, van het verleden naar 

het heden en zijn heel filosofisch. In zijn laatste roman, Traag licht, gaat hij daar nog 

verder in, volgens hemzelf omdat hij, met het oog op de dood, eindelijk volledig vrij 

is. In de woorden van de verteller: ‘Nu zal hij wel moeten, de baas. De kracht om me 
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tegen te houden, heeft hij niet meer. Ha! Free at last’ (Franke 2010, 7) en in een 

interview: ‘En nu voel ik me weer vrijer dan vrij, omdat het zicht op de dood elke 

beperking van mijn vrijheid verbiedt, zo voel ik dat. […] Het is een goed gevoel’ 

(Jaeger 2010a). Franke lijkt in zijn romans ook los te komen van zichzelf. Zijn ‘ik’ is 

namelijk niet belangrijk voor zijn verhalen en hij toont een groot inlevingsvermogen 

in anderen. De verschillende perspectieven worden allemaal respectvol benaderd, 

zonder oordelen uit te spreken.  

 

Als tweede aspect bespreek ik in hoeverre de romans de innerlijke wereld van de 

personages weergeven. De boeken gaan over de menselijke conditie. Het toont 

mensen die op zoek zijn naar geluk, en evengoed negatieve kanten hebben. De 

verschillende innerlijke werelden die worden beschreven, tonen dat dé werkelijkheid 

niet bestaat en dat er niets zeker is. Franke volgt dus de modernistische idee dat de 

wereld gefragmenteerd is. Bij het tonen van die emoties blijft Franke zeer menselijk, 

de binnenwerelden worden niet sensationeel besproken. 

Nieuws van de nacht gaat over de menselijke zoektocht naar geluk en evenwicht van 

Laurens, die in zijn jeugd seksueel misbruikt is. De dominante visie op de 

werkelijkheid van de media wordt verworpen, dé werkelijkheid bestaat niet. Over een 

brief van zijn vader zegt Laurens:  ‘Hij [Laurens’ vader] schreef dat het niet goed is 

hardnekkig vast te houden aan één interpretatie van de werkelijkheid. Hij 

waarschuwde tegen de eendimensionale overtuigingskracht van het krantenbewustzijn’ 

(Franke 1995, 130). De tegenstelling tussen het beeld van de media en de persoonlijke 

visie is in deze roman het sterkst. Het verhaal toont een genuanceerd beeld van de 

slachtoffers en betrokkenen van seksueel misbruik. De gedachten en gevoelens van 

Laurens, het hoofdpersonage, worden zeer vaak verwoord, maar ook die van anderen 
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komen aan bod. Het perspectief van de moeder, die hem seksueel heeft misbruikt, 

wordt ook onrechtstreeks getoond, waardoor de lezer enig begrip voor haar krijgt. 

Jaloezie en eenzaamheid leidden tot het misbruik. Ook het perspectief van de vader, 

die er niet in slaagde zijn vrouw de liefde te geven die ze nodig had, wordt getoond. 

De roman is doorspekt met twijfel en paranoia. Laurens twijfelt bijvoorbeeld over zijn 

mening over anderen, zijn eigen herinneringen en over de herkomst van de brieven 

die hij ontvangt. Eerst denkt hij dat ze van zijn vader komen, dan dat Vonne hem 

helpt bij het schrijven en zelfs dat hij ze zelf heeft geschreven. Hij lijkt twijfel en 

onzekerheid in het leven normaal te vinden, want zegt dat hij het eng vindt ‘als alles 

met alles samenhangt en oorzaken nooit ophouden gevolgen te hebben’ (Franke 1995, 

63). De emoties blijven steeds menselijk, en worden niet melodramatisch. 

De verbeelding gaat nog meer over de condition humaine, aangezien het de visies en 

levens van een twintigtal personages toont. Deze roman overtreft de andere inzake 

meerstemmigheid. Hij beschrijft onder meer het leven van een buschauffeur die zijn 

dochter verloren heeft, van een straatartiest die de kost verdient als levend standbeeld, 

een schoolmeisje dat flauwvalt in een museum en een verzamelaar van 

kruisafnemingen. Hun gedachten en gevoelens worden uitvoerig beschreven. Er blijkt 

niet echt een doel in hun leven te zijn, een richting, en hun leven is vol twijfel. Het 

standbeeld van Nelson zegt daarover: ‘Twijfel is slopend maar zekerheid is waanzin’ 

(Franke 1998, 44). Dé werkelijkheid bestaat niet, dat tonen die verschillende 

perspectieven wel aan. Dit wordt nog meer benadrukt doordat sommige situaties 

vanuit verschillende perspectieven worden getoond. Het personage Louis vindt van 

zichzelf dat hij heel wat vrouwenkennis heeft en zelfverzekerd overkomt wanneer hij 

Manou probeert te verleiden. Door de ogen van Manou zien we Louis daarentegen als 

een zielige, onzekere, oude man, die haar weet te vertederen. Zo zijn er heel wat 
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voorbeelden te vinden in De verbeelding. Franke zelf zegt hierover: ‘In enkele 

verhalen laat ik verschillende personen dezelfde gebeurtenissen beleven, waardoor ik 

sterk voelde, en hopelijk ook de lezer, hoe paradoxaal en multi-interpretabel ‘de 

werkelijkheid’ is’ (Franke 1999, 202). Ook hier is er geen sprake van melodrama. 

In Voorbij ik en waargebeurd is de menselijke conditie ook het belangrijkste gegeven. 

Het ik-personage toont aan de hand van herinneringen, verhalen van anderen, 

mijmeringen en gebeurtenissen in het heden allerlei menselijke gevoelens en 

gedachten. De innerlijke wereld van het ik-personage wordt het meest belicht, maar er 

is ook ruimte voor andere perspectieven, waarvan sommige door het ik-personage zijn 

verzonnen. In Uit het niets komt Vonne, de vrouw van Laurens, de hoofdpersoon uit 

Nieuws van de nacht, even aan het woord over de gebeurtenissen in die laatst 

vermelde roman. Ook het perspectief van Jan Schut, die de bescherming van de ik-

persoon op zich heeft genomen, wordt naast het perspectief van het ik-personage 

getoond. Deze vertelperspectieven geven een andere visie weer op al eerder 

beschreven gebeurtenissen en tonen dus dat dé werkelijkheid niet bestaat. Ook 

verzonnen perspectieven tonen dit aan, al zijn ze niet van echte personen. In Traag 

licht wordt bijvoorbeeld een verzonnen verhaal over een ruzie tussen een koppel 

verteld (Franke 2010, 74-79). In hetzelfde boek wordt de onzekerheid van het bestaan 

van één werkelijkheid en de twijfel die daarmee gepaard gaat, verwoord in een 

fragment uit een dagboek, dat het perspectief van een vrouw uit 1897 bevat. Daarin 

zegt die vrouw:  

Is de werkelijkheid een put zonder bodem, een bonte verzameling van 

mogelijkheden? Kan achterdocht verlangen zijn, liefde louter 

nieuwsgierigheid en angst de keerzijde van geluk? […] Is waar mijn hart vol 

van is in waarheid niets dan holle phantasterij? (Franke 2010, 42) 



	   63	  

Ook in de andere delen is twijfel een belangrijk aspect. In Zoek op liefde schrijft het 

ik-personage: ‘Alles is doordesemd van twijfel, ook wat al gebeurd is en niet meer 

veranderen kan’ (Franke  2008, 23). Net als in de andere boeken blijven de emoties 

steeds heel menselijk en worden ze nooit sensationeel. 

 

Het derde aspect dat ik onderzoek is het fantasiegehalte in de romans. De romans 

bevatten allemaal fantasie, er is geen enkele die letterlijk op de werkelijkheid is 

gebaseerd. Franke lijkt niet door de werkelijkheid gehinderd te worden. Er is een 

duidelijke evolutie merkbaar. In De verbeelding durft hij al meer dan in Nieuws van 

de nacht en in zijn doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd gaat hij nog verder. 

Uit de romans blijkt dat fantasie niet is gebruikt om te vluchten, Franke gebruikt 

verbeelding om te zeggen wat hij wil zeggen, niet om zich erachter te verstoppen. Hij 

gebruikt het om de werkelijkheid te doorgronden, andere nuances te zien, de 

zelfbeelden van anderen te tonen. De romans bevatten feiten, maar Franke omringt ze 

met fantasie, verandert ze in functie van zijn verhaal of gebruikt slechts die elementen 

die hij nodig heeft. Dat Franke zoveel verschillende perspectieven kan verzinnen en 

realistisch kan voorstellen getuigt tevens van veel fantasie en inlevingsvermogen. De 

ideeën en menselijke ervaringen in de romans worden door de fantasie niet minder 

echt, maar aards en menselijk. Franke slaagt erin om fantasie te gebruiken die niet te 

sensationeel en fantastisch is, maar juist zeer toepasselijk en gegrond. Sommige 

fantasie-elementen zijn wat minder realistisch, maar versterken toch juist het aardse 

van de verhalen. Franke maakt ook duidelijk dat hij de verbeelding heel belangrijk 

vindt door er veel naar te verwijzen in zijn romans, door de mond van personages of 

in de woorden van de verteller.  
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In Nieuws van de nacht gebruikt Franke zijn journalistieke en andere kennis om tot 

een persoonlijk, maar verzonnen verhaal te komen. Zoals André Matthijsse in zijn 

recensie aantoont, gebruikt Franke een onderwerp uit de krant, namelijk seksueel 

misbruik, en geeft hij er een concreet voorbeeld van (Matthijsse 1995). In welke tijd 

het zich precies afspeelt (het is wel duidelijk dat het dicht bij onze tijd ligt) en wat de 

actuele context is, is van geen belang, enkel de zoektocht van Laurens staat centraal. 

Fantasie (en paranoia) is ook een thema in het boek, aangezien het hoofdpersonage 

Laurens, die psychische problemen heeft door zijn verleden, vaak het verschil tussen 

waarheid en verbeelding niet meer ziet. Hij gelooft dat zijn vrouw hem met zijn vader 

bedriegt, een vermoeden dat op niets steunt. De laatste zin van de roman, geschreven 

door Laurens, verwoordt mooi de kern van Frankes poëtica: ‘Pas als het mij uitkomt, 

zal ik zeggen wat ik verzonnen en verzwegen heb om de waarheid te kunnen vertellen’ 

(Franke 1995, 155). Franke heeft hier een verzonnen verhaal gecreëerd om de 

werkelijkheid beter te kunnen tonen. Hij verstopt zich niet achter de fantasie, maar 

gebruikt die om de problematiek en zijn ideeën te verwoorden. Nooit wordt de 

fantasie te fantastisch, het blijft een door en door menselijk verhaal. 

In De verbeelding – de titel zegt het al zelf – durft Franke meer te experimenteren. 

‘De verbeelding waait in deze roman alle kanten op’ (Luis 1998). Franke gebruikt een 

twintigtal personages, die elk hun eigen verhaal, verbeelding, ideeën hebben, elk hun 

eigen visie op het gebeurde. Daar is heel wat fantasie voor nodig. Hij laat het 

personage Caroline Griffin aan het woord, die werkt op het Maritime Museum in 

Greenwich, twee Fatima’s, een die de slavin van Lady Hamilton wordt en een die in 

een psychiatrische instelling terechtkomt, en een beeldhouwer van 1905. Alle 

personages hebben hun eigenaardigheden, hun speciale kantjes. Franke toont hierdoor 

de echte mens, niet de prototypische. De meeste verzonnen elementen zijn realistisch, 
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maar niet allemaal. Het standbeeld Nelson mijmert over zijn leven en de mensheid; en 

de twee doden Victoria en Horatia worden ook aan het woord gelaten. Deze 

onrealistische elementen doen geen afbreuk aan de menselijke thematiek, maar 

ondersteunen ze. Franke gebruikt ze om de werkelijkheid beter te kunnen 

doorgronden, dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.  

Hij probeert nooit een sensationeel effect te bereiken, maar brengt zijn ideeën op een 

originele manier naar voor. Zijn fantasie blijft aards, hij gebruikt haar niet om te 

vluchten, maar om de werkelijkheid van zijn personages beter te kunnen tonen.  

Franke heeft heel wat opzoekingswerk gedaan dat als kader dient voor zijn roman, 

maar het is duidelijk dat hij dat naar zijn hand heeft gezet. Zoals Janet Luis zegt wordt 

Nelson ‘hier niet benaderd als een historische figuur’ maar herschept Franke ‘hem tot 

een literair personage’ (Luis 1998). Ook andere echt bestaande personages, zoals de 

personen die Lady Hamiltons monument hebben opgericht, worden waar nodig 

aangepast (Franke 1998). Er zijn heel wat feiten correct overgenomen, maar die 

dienen enkel als ondersteuning voor de verzonnen verhalen in de roman, die de 

menselijke conditie proberen te tonen. De actuele gebeurtenissen zijn nooit echt van 

belang, alleen de persoonlijke krijgen aandacht. 

Het personage Nelson, dat als standbeeld van hoog op zijn sokkel naar beneden kijkt, 

probeert aan de hand van de flarden gesprekken die hij hoort verhalen rond de 

voorbijgangers te weven. Franke suggereert zo dat de verhalen in De verbeelding door 

het standbeeld zijn verzonnen om uit te vissen waar het portretje van zijn geliefde 

gebleven is. Zijn die verhalen binnen de fictionele wereld echt gebeurd of een product 

van de verbeelding van het beeld Nelson? De eerste mogelijkheid lijkt het 

waarschijnlijkst, maar het tweede idee sluimert wel in het boek, waardoor de idee van 

‘verbeelding’ versterkt wordt.  
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Vanaf Uit het niets, het eerste deel van de doorlopende roman Voorbij ik en 

waargebeurd gaat Franke nog verder met zijn experiment rond verbeelding. Hoewel 

het naamloze ik-personage sterk lijkt op Franke, wordt zijn verbeelding daardoor niet 

ingeperkt, integendeel. Er zijn vele autobiografische verwijzingen, maar Franke heeft 

gekozen om daar mee te spelen, ermee te doen wat hij wil, de feiten en fantasie te 

gebruiken om tot een echtere werkelijkheid te komen. Zoals Aleid Truijens over de 

doorlopende roman zegt: 

De ik-verteller leek een beetje op Franke, maar viel niet met hem samen. Hij 

is, net als Nelson, wendbaarder en alwetender dan een gewoon mens kan zijn. 

In deze 'doorlopende roman' kon hij alles kwijt: jeugdherinneringen, verhalen, 

beschouwingen. (Truijens 2010) 

Het is bijvoorbeeld moeilijk voor te stellen dat Franke een vriendin heeft gehad met 

een doorzichtige huid of op zoektocht ging naar het ‘ergste dat gezegd kan worden’. 

Er komt ook heel veel fantasie in de doorlopende roman voor omdat het ik-personage 

net als Franke een schrijver is en ook bij hem verbeelding in zijn schrijven een zeer 

grote rol speelt. In het begin van de carrière van de ik-persoon schrijft hij portretten 

van mensen, waar hij fantasie-elementen aan toevoegt en waar zijn klanten zich 

wonderwel in herkennen.  

Eerst begon ik langzaam maar zeker in de gaten te krijgen dat mijn klanten 

gemakkelijk over verzonnen details heen stapten, nooit zei iemand tegen me 

dat die details niet klopten, nog sterker, zo nu en dan toonde een klant zich 

juist zeer verguld met de verzonnen typeringen van zijn of haar uiterlijk en 

houding. (Franke 2007, 11). 
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Hij gaat er echter in overdrijven. ‘Daarna liep het uit de hand. Ik begon meer en meer 

te verzinnen. Mijn klanten werden echte romanpersonages, ik sleepte ze vanuit de 

werkelijkheid mijn verbeelding binnen’ (Franke 2007, 12-13).  

In de doorlopende roman is een evolutie zichtbaar. Het ik-personage verzint steeds 

vaker verhalen rond personen of gebeurtenissen. In het laatste deel doet hij dat 

dikwijls en verklaart hij dat uit de drang om nog zoveel mogelijk te vertellen voor ‘de 

baas’ (Herman Franke) er het loodje bij neerlegt. Zo bedenkt hij in Zoek op liefde een 

achtergrondverhaal bij de eigenaar van stereofoto’s die hij op een rommelmarkt heeft 

gekocht en verzint hij een verhaaltje over een jongen die niet tegen de zon kan en zich 

ingraaft in de tuin. Traag licht bevat ontelbaar veel verhaaltjes als deze. Er komt een 

verhaal in voor over holbewoners die leefden in de grotten van Lascaux en over een 

man die zogezegd de ziekte heeft van Barlaggio (een verzonnen schilder). Het ik-

personage verwoordt ook de gedachten van zijn moeder net voor ze dood gaat, 

gedachten die hij in werkelijkheid niet kan kennen. In de tekst staat, over een 

gedachte die ze heeft: ‘Dat had ze nog nooit tegen iemand durven zeggen, ook niet 

tegen haar kinderen’ (Franke 2010, 230). Het ik-personage vertelt ook verhalen die 

echt in zijn verleden of heden zijn voorgekomen, maar waar hij wellicht ook fantasie 

aan toevoegt (Franke in elk geval wel). Zo vertelt hij over een zekere Kees de 

Schenker, een kennis van vroeger, en leest hij een dagboekfragment van een vrouw 

uit 1897. Het zijn verhalen waar hij evengoed aan gesleuteld kan hebben. Wat waar is 

in de fictionele wereld en wat niet, is niet helemaal duidelijk, maar het is ook niet 

relevant. Soms vertelt hij die verhalen omdat ze nog dienen verteld te worden voor 

‘de baas’ sterft, of omdat het ik-personage de waarheid niet kan zeggen aan een ander 

personage.  
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Ook hier gebruikt Franke fantasie niet om weg te vluchten. De problematiek lijkt heel 

wat persoonlijker, doordat de doorlopende roman meer autobiografisch is en er 

wellicht meer persoonlijke gevoelens en gedachten binnensluipen. Franke verbergt 

zich niet achter zijn fantasie maar gaat de harde werkelijkheid aan. Hij heeft het over 

verlies van geliefden, geweld, kinderwens, de eigen dood. Ook hier slaagt hij erin om 

de werkelijkheid beter te tonen door een mengeling van feit en fictie te creëren. De 

meeste elementen zijn realistisch, maar ook hier hangt er een fantastische sfeer rond 

de verhalen, aangezien veel verzonnen wordt door de ik-persoon en omdat er 

ongeloofwaardige elementen door worden verweven. Deze elementen geven de idee 

dat niets zeker of duidelijk is in de wereld en er niet één werkelijkheid bestaat. Dit 

effect komt ook voor in de andere romans. Daarnaast zijn die ongeloofwaardige 

elementen niet zo verregaand fantastisch dat het algemene realistische karakter van de 

doorlopende roman wordt ondermijnd. Voorbeelden zijn de vriendin van de ik-

persoon met de doorzichtige huid, het kind dat zichzelf ingraaft omdat hij niet tegen 

de zon kan en de sprekende sekspop die generaties lang meegaat. Hij lijkt die 

elementen te gebruiken om de menselijke conditie op een efficiënte en andere manier 

te kunnen bespreken.  

 

 

4.3 Autonomistische poëtica 

 

Ook hier wordt de autonomistische poëtica in vier delen opgesplitst. Ten eerste zoek 

en bespreek ik intratekstuele elementen in de teksten (samenhang in en tussen de 

romans), ten tweede intertekstuele elementen (verwijzingen naar andere teksten) en 
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ten derde metafictionele fragmenten (tekstuele zelfobservatie). Ten vierde kijk ik naar 

de stijl, waarbij ik de schrijfstijl, de stijl per personage, de veelstemmigheid en de 

mate waarin Franke intuïtief schrijft onderzoek. 

 

4.3.1 Intratekstualiteit 
 

De romans blijken allemaal goed opgebouwd en samenhangend. Nieuws van de nacht 

heeft de meest klassieke opbouw. Het is een complex verhaal dat de lezer stapsgewijs 

te weten komt. We volgen de gedachten en gevoelens van Laurens vanuit de ik-vorm, 

en zien zo hoe zijn ideeën over zichzelf en zijn verleden veranderen. Het is met 

andere woorden een ontwikkelingsroman. Janet Luis heeft het in haar recensie over 

‘subtiele thrillerelementen’, terugkerende motieven, zoals de brand waarin Laurens’ 

moeder omkomt, ‘de mysterieuze brieven […], zijn rare omgang met zijn dochter, en 

zijn nachtelijke bezoeken aan het kerkhof’ (Luis 1995). André Matthijsse vermeldt in 

zijn bespreking verschillende spanningslijnen, zoals Laurens’ relatie met Vonne, zijn 

problemen met de krant, zijn bezoeken aan de kroeg, en de brieven van zijn vader 

(Matthijsse 1995). Typisch voor Franke is dat er heel wat zinnen en patronen 

terugkomen, wat ook zorgt voor structuur, samenhang en een gevoel van herkenning. 

In Nieuws van de nacht heeft de herhaling vaak te maken met het trauma en de 

erfelijke belasting van de hoofdpersoon. Zo zegt Laurens soms tegen zijn dochter dat 

haar mama ook al niets van hem wil weten en dat hij zich eenzaam voelt, wat 

verdacht veel lijkt op wat zijn moeder tegen hem zei (bv. Franke 1995, 63). Nadat 

Laurens Vonne van overspel heeft beschuldigd, trekt Vonne hun dochter Marieke 

beschermend dicht tegen zich aan. ‘Twee tegen één was het’, zoals vroeger ook 

Laurens en zijn moeder tegenover zijn vader stonden (Franke 1995, 83).  

Ook danst en zingt Laurens af en toe, zoals hij vroeger met zijn moeder deed, herhaalt 
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hij vaak het zinnetje ‘ramen met hun televisies’ (wat te maken heeft met zijn vlucht 

uit het brandende huis waarin zijn moeder is omgekomen) en zegt hij meerdere malen 

dat hij seks als iets slechts ziet (bv. Franke 1995, 88, 104, 118). Nieuws van de nacht 

heeft dus wel degelijk een samenhang, is bewust gecomponeerd, maar doordat de 

fragmenten van het verhaal associatief met elkaar worden verbonden, is die structuur 

niet erg opvallend.  

De opbouw van De verbeelding wordt in het begin van de roman gegeven, wanneer 

het standbeeld Nelson zegt dat twintig personen de hele mensheid kunnen 

vertegenwoordigen en dat hij in de hoofden van de mensen rondom hem zou willen 

kijken om te zien wat er met het portretje van zijn geliefde Emma is gebeurd.  

De roman raakt daarna de verschillende levens aan van een twintigtal mensen, die elk 

wel iets te maken hebben met het portretje, waardoor je uiteindelijk te weten komt 

wat ermee is gebeurd. Hoewel hun levens heel verschillend zijn, zijn ze allemaal met 

elkaar verbonden. Alle personages ‘worden geraakt door de trillingen van de twee 

oerminnaars, Emma en Nelson’ (Truijens 1998). Vaak komen de personages elkaar 

tegen en herhaaldelijk komt een figurant van het ene hoofdstuk terug als een 

hoofdpersoon in het volgende. Het standbeeld Nelson ziet bijvoorbeeld een levend 

standbeeld aan zijn voetstuk staan, over wiens leven we later in de roman nog zullen 

vernemen. Daarnaast wordt er vaak een Hollander vermeld, die zich bezighoudt met 

het verzamelen en onderzoeken van kruisafnemingen, en ook hij krijgt een aantal 

hoofdstukken om zijn geschiedenis te verklaren. Zoals in Nieuws van de nacht zorgt 

de herhaling van zinnen en patronen voor een structurerend effect. Franke doet dit in 

elk van de onderzochte romans, maar De verbeelding is toch wel het hoogtepunt.  

De houding van Emma op het miniatuurportretje wordt vaak beschreven of door 

iemand anders geïmiteerd. Daarnaast komen de kruisafneming en piëta zeer vaak 
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terug in de roman. Ook de zinnetjes ‘en wat dan nog’, ‘dat is wreed’, ‘dat kan ik niet 

vertellen lieverd’, ‘arme Emma’, ‘arme Nelson’, ‘arme Louis’ en variaties op ‘oh God, 

mama’ worden herhaald. Een opvallend voorbeeld is de overeenkomst tussen de 

Fatima uit de tijd van Nelson en het personage met dezelfde naam uit het heden. Niet 

alleen hun naam en huidskleur is dezelfde, ook gebruikt Franke de letterlijke 

herhaling van een aantal zinnen en motieven. De moderne Fatima heeft dezelfde 

droom als de oudere, verliest net als zij haar verstand, wordt op een gelijkaardige 

wijze gedoopt, uit ook woorden die niemand verstaat en roept om haar moeder. De 

verbeelding heeft met andere woorden een ‘mozaïekachtige opbouw’; ‘[a]lles klopt, 

past en scharniert in deze roman’ (DS 1998 en Truijens 1998). Volgens Rob 

Schouten: ‘Briljant van structuur vergt het veel van de lezer, het is een eigenschap die 

deze schrijver kenmerkt: een hekel aan gemakzucht’ (Schouten 2010). Ook deze 

roman is goed gecomponeerd, maar door de sprongen in tijd en ruimte valt de 

structuur minder op.  

In Uit het niets kan door de vrije associatieve opbouw het moeilijkst een echte 

structuur gevonden worden. De belangrijkste thema’s lijken het liefdesleven en de 

jeugd van het ik-personage te zijn. Daarnaast bevat de roman veel ideeën over het 

leven in het algemeen. Sommige hoofdstukken worden van elkaar gescheiden door 

gedichten die door Franke zijn geschreven, bij de thematiek passen en naast gewoon 

algemeen Nederlands ook Groningse zinnen bevatten. Ook deze roman bevat 

herhalingen, zoals de zin ‘[b]en je een kunstenaar of kruidenier’ (bv. Franke 2007, 23). 

In Zoek op liefde zegt de verteller in het begin wat hij eigenlijk allemaal wil bereiken 

in deze roman. De belangrijkste elementen die het verhaal structureren zijn de 

zoektocht naar het ergste wat je kan zeggen en het leren kennen van de verteller, aan 

de hand van voornemens die hij als kind maakte. Daarnaast bevat het ook gedichten, 
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die zijn moeder in het Gronings geschreven heeft. Ze zijn tussen de hoofdstukken 

geplaatst en hebben zo een structurerend effect. Ze passen bij het verhaal aangezien 

ze in het dialect van de ik-persoon geschreven zijn en deel uitmaken van zijn verleden. 

Net als de andere romans wordt deze gestructureerd door herhaling, zoals door de zin: 

[I]k ben wat in mijn bloed zit, wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gedacht, 

wat ik heb gevoeld, wat ik heb verzonnen, wat ik heb geschreven, wat ik me 

voor kan stellen, wat ik vrees, wat ik verlang en wat ik heb waargenomen, wat 

ik… (bv. Franke 2008, 59) 

In Traag licht structureren vooral drie elementen het verhaal. Het ik-personage wil te 

weten komen wie het meisje is op de naaktfoto die hij op een marktje heeft gevonden, 

hij wil interessante verhalen vertellen (voor het te laat is) en hij heeft het over zijn 

privéleven en de kinderwens van zijn vriendin. Daarnaast is de structuur van deze 

roman ook beïnvloed door Frankes naderende dood. In de roman wordt op voorhand 

de bijzondere vorm verklaard, via een tekstje dat niet geschreven is door Franke, een 

soort voorwoord. Dit zegt dat de vorm soms experimenteel is omdat Franke het boek 

op het einde van zijn leven geschreven heeft en de tijd niet had om het volledig af te 

werken. De roman zit inderdaad vol onuitgewerkte notities die de structuur tonen die 

Franke voor ogen had. Enkele voorbeelden: ‘[hier een bewerking van de Parmenides-

droom]’, ‘[NB in bovenstaande schets van vervolg zoek ik naar kansen op passende 

uitweidingen, als ik de tijd daarvoor krijg(t)]’ (de (t) toont hier de verschillende 

interpretatie van ‘ik’ en een mooie link tussen de schrijver en ik-persoon) en ‘Hier 

misschien iets over het werk van David Claerbout, in de Pont Tilburg’ (Franke 2010, 

181, 187, 193). Franke is dus impliciet als structurerend element aanwezig in het 

verhaal. Daarnaast wordt hij ook explicieter vermeld, aan de hand van het personage 

‘de baas’. Die stuurt het verhaal, al komt hij nooit zelf aan het woord. Sommige 
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verhalen moeten immers nog verteld worden vooraleer de baas sterft. Aangezien 

Franke wist dat hij ongeneeslijk ziek was, maakte hij met deze roman een slotdeel, 

probeerde hij de kern nog te verwoorden van wat hij wilde schrijven. Het ik-

personage luistert niet altijd naar hem: 

De baas met zijn eenzijdige belangstelling wil nu dat ik over mijn zus en Vera 

vertel, want die zouden nog niet goed aan bod gekomen zijn, en over de dood 

van mijn vader en moeder omdat hij dat mijlpalen in ieders leven vindt, dus 

ook in mijn leven, maar dit is een uit zijn lijst gegroeid portret, een uitdijend 

proces-verbaal voor mijn pad, een lied van schijn en wezen, een zwanenzang 

ook nog eens, maar dit is geen huishoudboekje… (Franke 2010, 172) 

Uiteindelijk worden al deze verhalen toch verteld, later in de roman. Ook in deze 

roman komen herhalingen voor die het verhaal structureren. In de drie delen van de 

doorlopende roman werkt Franke met ingebedde verhalen. In Zoek op liefde 

bijvoorbeeld, vertelt de ik-persoon over zichzelf, maar niet rechtstreeks aan de lezer, 

hij vertelt het aan de neef, van wie hij een verhaal wil ontfutselen. In Traag licht leest 

de ik-persoon een dagboek. 

De doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd in zijn geheel (de drie delen Uit 

het niets, Zoek op liefde en Traag licht) wordt gekenmerkt door een losse structuur. 

Het gaat hier telkens over dezelfde ik-persoon die lijkt op de schrijver Franke en 

verhalen vertelt die hij belangrijk vindt of interessant en waardoor we hem en vooral 

de wereld en de mensen beter leren kennen en begrijpen. In Traag licht verwoordt 

Francien onbewust de bedoeling van deze roman: ‘Je doet deze keer wel erg veel 

research. Ga je soms een portret van de hele mensheid schrijven?’ (Franke 2010, 13). 

De verhaallijnen werken ook door in de verschillende delen. In Zoek op liefde 
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bijvoorbeeld wordt verder onderzocht wat het ergste is dat je kan zeggen, een vraag 

die in het eerste deel, Uit het niets, wordt geïntroduceerd.  

Franke heeft goed nagedacht over de slotzinnen van zijn romans. Nieuws van de nacht 

heeft een spectaculaire slotzin, namelijk het al eerder vermelde: ‘Pas als het mij 

uitkomt, zal ik zeggen wat ik verzonnen en verzwegen heb om de waarheid te kunnen 

vertellen’ (Franke 1995, 155). Deze zin toont niet alleen Frankes visie op 

werkelijkheid en waarheid, maar zou ook een mooie openingszin kunnen zijn.  

Die slotregel, maar ook de roman zelf nodigen uit tot herlezing, want door allerlei 

onduidelijkheden in het begin en verklaringen gegeven in de loop van de roman, komt 

er bij herlezing nieuwe informatie vrij. Daarnaast is er ook een cirkelbeweging in het 

verhaal zelf, door het erfelijkheidsmotief. De dreiging dat Laurens in hetzelfde 

patroon vervalt als zijn moeder, sluimert in de roman. Zijn omgang met zijn dochter 

heeft altijd iets vreemds. Op het einde is de cirkel zelfs rond, wanneer hij zegt dat hij 

zoveel van Marieke houdt dat hij haar mee zou willen nemen in de dood, zoals ook 

zijn moeder samen met hem zelfmoord wou plegen (Franke 1995, 155).  

Ook De verbeelding eindigt met een mooie slotregel die tevens (misschien met lichte 

aanpassing) een mooie openingsregel zou kunnen zijn: ‘De glimlach van de dood om 

het ijdele geluk en het vergeefse lijden van alle mensen’ (Franke 1998, 411). Deze zin 

toont opnieuw Frankes interesse in de menselijke conditie en de zoektocht van de 

mens naar het geluk. Meestal klinkt zijn mening daarover redelijk pessimistisch, zoals 

hier, maar toch sluimert er hoop in door. Door de filosofische inslag, nodigt ook deze 

roman tot herlezing uit. De roman bevat ook het cirkelmotief, dat de idee omvat dat 

‘als de eeuwigheid bestaat het leven zich voortdurend zal herhalen’, wat terugkeert in 

de twee personages met de naam Fatima, die in verschillende periodes leven maar 

wier biografieën opvallende parallellen vertonen (Franke 2004, 218).  
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De slotzinnen van de laatste drie boeken kunnen ook als beginregels gebruikt worden, 

maar die van Zoek op liefde lijkt wat anders te zijn dan al de andere. De slotregels van 

Uit het niets, ‘Ik ben ik. En ik ben mijn eigen meester’, en die van Traag licht: ‘Alles 

is er, maar ook nog niet. Het komt eraan. Ik ook. En dan noem ik me ik.’ gaan over de 

thematiek rond de ‘ik’ die de doorlopende roman zo doordringt  (Franke 2007, 251 en 

Franke 2010, 236). De eerstgenoemde zinnen gaan ook over het contrast tussen de ik 

en de ander, de laatstgenoemde over de ideeën van Parmenides over beweging en tijd 

en de cyclische opvatting van tijd. Alles is er, zoals alles er altijd zal zijn; en alles 

wordt steeds herhaald. Deze zinnen verschillen van de slotzin van Zoek op liefde 

omdat ze zoals de zinnen van Nieuws van de nacht en De verbeelding een algemener 

karakter hebben. De laatste zin van Zoek op liefde, ‘Met een lichte huiver verheugde 

ik me op de zoektocht naar Mathilde’ is specifieker en vooral een uitnodiging om 

verder te lezen (Franke 2008, 249). Dit heeft te maken met het feit dat de drie laatste 

boeken een geheel vormen. In Uit het niets citeert Franke Gerard Reve, nog voor hij 

aan zijn verhaal begint: ‘Een goed boek eindigt waar het begon’ (Franke 2007). Dit is 

zo voor Uit het niets, dat start met ‘noem me ik’ en eindigt met ‘ik ben ik. En ik ben 

mijn eigen meester’, maar ook voor heel de doorlopende roman (Franke 2007, 9 en 

251). Traag licht eindigt met ‘en dan noem ik me ik’ (Franke 2010, 236). Het ik-

personage is dus inderdaad gestorven ‘in een boek dat eindigt waar het begon, op de 

drempel van de tijd’ (Franke 2010, 7). Het filosofische karakter van de boeken nodigt 

de lezer uit tot herlezen. Aan de andere kant vormen deze drie delen een geheel en 

vragen ze om na elkaar gelezen en herlezen te worden.  

In Zoek op liefde wordt die cyclische idee, die ook op het leven toegepast kan worden, 

mooi verwoord: 
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Het was de gedachte waarin het leven een cyclische opeenvolging is van 

moeders die hun kinderen de hand geven, steeds maar door, totdat het laatste 

kind reikt naar de hand van de eerste moeder en ze elkaar aanraken, zoals de 

hand van God de hand van Adam aanraakt op het fresco van Michelangelo 

(Franke 2008, 50-51). 

Alles hangt samen, alles wordt herhaald.  

De slotzinnen van de onderzochte romans kunnen dus allemaal als openingsregel 

gebruikt worden. Die van De verbeelding, Uit het niets en Traag licht zijn echter niet 

helemaal onafhankelijk van de zinnen ervoor en zijn dus geen perfecte beginzinnen. 

Franke lijkt zuinig om te springen met spanning. Zoals André Matthijsse in zijn 

recensie opmerkt, is Nieuws van de nacht spannend opgebouwd en komen de 

elementen van het verhaal maar mondjesmaat vrij (Matthijsse 1995). Pas op het einde 

ontstaat er een totaalbeeld. De spanning is niet louter sensationeel, maar heeft een 

existentiële reden. Laurens ontvlucht zijn eigen verleden, zoals de meeste mensen met 

een trauma. Hij leert langzaamaan zijn verleden accepteren en via dat proces komt de 

lezer meer te weten over de gebeurtenissen. De fragmenten zijn op een associatieve 

manier met elkaar verbonden, wat voor spanning zorgt, maar ook past bij de 

gemoedstoestand van de hoofdpersoon. De andere romans bevatten minder spanning. 

Er zijn wel elementen die voor spanning zorgen, zoals de zoektocht naar het ergste 

wat je kunt zeggen (Zoek op liefde) en die naar de vrouw die op het naaktportretje 

staat (Zoek op liefde en Traag licht), maar de focus ligt op menselijke ervaringen, een 

zoektocht doorheen het leven. Franke schrijft geen thrillers, geen echte detectives, 

maar heeft het over de condition humaine.  
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Franke houdt zich in geen enkele roman aan de eenheid van plaats en tijd.  Nieuws 

van de nacht speelt zich af in Amsterdam. Dit kan je afleiden uit letterlijke 

vermeldingen, de vele straatnamen of andere geografische herkenningspunten. 

Daarnaast speelt het zich af in het heden, maar de exacte tijd wordt niet gegeven. Het 

hoofdpersonage rakelt allerlei herinneringen op die zich in het verleden en op andere 

plaatsen afspelen, waardoor het verhaal verspringt in tijd en ruimte.  

In De verbeelding spelen de verhalen zich op verschillende plaatsen af, die meestal 

benoemd worden (Londen, Parijs etc.). De meeste verhalen spelen zich rond het 

heden af en degene die in het verleden spelen krijgen vaak een tijdsbepaling (bv. 

‘Pinner, november 1905’ (Franke 1998, 293), ‘26 april 1802’ (Franke 1998, 129)). In 

de doorlopende roman lijkt de exacte Nederlandse locatie niet zo belangrijk. Het 

verhaal heeft in het heden plaats, maar verspringt vaak in tijd en ruimte doordat de ik-

persoon terugkijkt naar het verleden of verhalen leest/vertelt die zich in een andere 

tijd en op een andere plaats afspelen. Alle romans maken dus gebruik van sprongen in 

tijd en ruimte.  

Deze samenhang in de romans heeft duidelijk een symbolische betekenis.  

De filosofie dat alles er altijd al geweest is, er altijd zal zijn en de idee dat de tijd 

cyclisch is, doordringt de verhalen. Daarnaast bevatten ze de idee dat alles in het 

leven samenhangt, al zijn de verbanden niet altijd even logisch. De opvallende 

samenhang in deze boeken – de herhalingen van zinnen, de personages die elkaar 

tegenkomen, het cyclische karakter van de verhalen – zijn een versterking van die 

idee.  

Naast deze samenhang in de romans zelf, is er ook een opvallende samenhang tussen 

de verschillende onderzochte boeken. Zinnen of zelfs hele fragmenten worden 

herhaald, personages worden opnieuw vermeld of terug aan het woord gelaten, titels 
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van de andere romans worden impliciet vermeld, motieven komen terug. Deze 

verwijzingen zijn al bij het begin aanwezig, maar pas vanaf de doorlopende roman 

Voorbij ik en waargebeurd worden ze talrijker en duidelijker. In de verantwoording 

van Uit het niets wordt vermeld: ‘Enkele passages en personages komen ook voor in 

eerder verschenen boeken van mij. Dit was nodig omdat de doorlopende roman 

waarvan dit boek het eerste deel vormt, zowel voor- als achteruit loopt’ (Franke 2007). 

De verantwoordingen van de drie delen geven aan dat sommige fragmenten zelfs al 

voorgepubliceerd zijn in tijdschriften en Zoek op liefde vermeldt dat sommige in De 

tuinman en de dood van Diana en De verbeelding voorkomen (Franke 2007, 2008, 

2010). 

Een voorbeeld van zinnen die (min of meer) herhaald worden, is ‘het afbakenen van 

de ziel met prikkeldraad’. In Nieuws van de nacht zegt Vonne tegen Laurens: ‘Jij zet 

je ziel af met prikkeldraad’, in De verbeelding beweert Amy dat de woorden van 

mannen vaak ‘het prikkeldraad rond hun ziel’ vormen. (Franke 1995, 48 en 1998, 180, 

cursief in origineel). Soms worden letterlijke fragmenten overgenomen. In Zoek op 

liefde wordt een deel van het verhaal van de buschauffeur uit De verbeelding opnieuw 

verteld. Het fragment is letterlijk hetzelfde, met uitzondering van een aantal 

aanpassingen, zoals veranderingen van de eerste persoon naar de tweede persoon. In 

Zoek op liefde staat: ‘Aan de voorkant van zijn huis bevindt zich een vierhoekige 

uitbouw die vijf ramen telt, of eigenlijk tien’; in De verbeelding: ‘Aan de voorkant 

van mijn huis bevindt zich een vierhoekige uitbouw die vijf ramen telt, of eigenlijk 

tien’ (Franke 2008, 223 en Franke 1998, 320). Sommige herhalingen van fragmenten 

zijn minder letterlijk. In Zoek op liefde heeft de ik-persoon het over een boek, Het 

vreselijke moment, dat gaat over een meisje dat zich nergens voor schaamt behalve 

voor blozen. Dit is een duidelijke verwijzing naar een personage, de leerlinge Kathy 
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Lander, in De verbeelding, die hetzelfde ondervond en een beschamend moment als 

‘het vreselijke moment’ benoemde (Franke 2008, 76-77 en Franke 1998, 221-236). 

Het verhaal is hetzelfde, maar in de ene versie is het een roman, in de andere een 

deeltje van de roman De verbeelding. Soms worden de verbanden heel ver 

doorgetrokken. In Nieuws van de nacht heeft men het over een afgebrand huis, dat 

vervangen zal worden door een nieuw appartement (Franke 1995, 81). Dit 

appartement zal in Frankes roman Wolfstonen een belangrijke rol spelen en wordt in 

de doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd een project van Francien, de 

vriendin van de ik-persoon, die het plan om ‘ultramoderne koopflats op een open plek 

in Oud-West te bouwen’ bestudeert (Franke 2008, 104). In de drie delen van de 

doorlopende roman komen ook veel van deze herhalingen voor, omdat ze een geheel 

vormen en uitleg en herhaling soms wenselijk is. In Zoek op liefde, het tweede deel, 

herhaalt het ik-personage wie hij is, dat hij te weten wil komen wat het ergste is wat je 

kan zeggen, dat hij houdt van gestolde beweging en gelooft dat alles tegelijkertijd 

gebeurt en niets verdwijnt, dingen die de lezer in het eerste deel is te weten gekomen. 

In Traag licht, het derde deel, wordt opnieuw uitgelegd wie mevrouw Verbraeck is 

(de vrouw die de ik-persoon in Zoek op liefde had bezocht in verband met de 

naaktfoto), wordt een fragment uit het dagboek herhaald en wordt de vlucht van het 

ik-personage naar het buitenland om de begrafenis van zijn geliefde Vera te ontlopen 

beschreven.  

Soms worden personages opnieuw vermeld, vooral in de doorlopende roman. In Uit 

het niets bijvoorbeeld, wordt verwezen naar Sanne en Lucien (uit Weg van loze 

dromen), naar Nelson (uit De verbeelding), naar Mernin (uit Wolfstonen) en naar 

Laurens Kemper (uit Nieuws van de nacht). Het ik-personage van de doorlopende 

roman was eerst een portretschrijver. De klanten die hij heeft geportretteerd, hebben 
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zelfs dezelfde namen als de personages in Frankes romans, wat tevens een 

metafictionele verwijzing is.  

De titels bestonden uit de namen van de geportretteerden Vonne, Emma, 

Cynthia, Esther, Vera, Jeanne, Laurens, Annelies, Amy, Mernin, Geri, 

Martiese, Ilse, Fine, Horatia, Mary, Sylvia, Caroline, Lucien, Kathy, Marieke, 

Susan, Forster (enzoverder, Franke 2007, 10, cursief in origineel) 

In de doorlopende roman worden personages uit andere boeken opnieuw participanten 

van het verhaal. In Traag licht wordt Jan Schut uit Uit het niets aan het woord gelaten 

en zijn Sanne en Lucien uit Weg van loze dromen (zijn eerste roman) opnieuw 

belangrijke personages voor het verhaal. 

Ook titels worden vermeld, impliciet, wat naast samenhang een metafictionele aard 

geeft aan de boeken. Uit het niets bevat vele letterlijke verwijzingen naar de titels van 

de andere romans, bijvoorbeeld naar Nieuws van de nacht: ‘Hij was permanent op 

zoek naar nieuws van de nacht’ (Franke 2007, 90) en Wolfstonen: ‘Door de buizen 

van de heteluchtverwarming hoorde je de wolfstonen van het menselijk verkeer’ 

(Franke 2007, 81). Het verwijst zelfs naar de doorlopende roman waartoe het behoort: 

‘voorbij waargebeurd. Alsmede het povere ik voorbij’ (Franke 2007, 69).  

De romans bevatten vaak dezelfde motieven. Ik focus hier op vier motieven: het 

standbeeld, Madeleine, de spiegel en Maria. Een van de allerbelangrijkste motieven is 

het standbeeld. De romans tellen twee standbeelden, die een belangrijke rol in de 

verhalen krijgen. Daarnaast bevatten de boeken allerlei variaties op het standbeeld en 

verstarring zoals levende standbeelden (straatartiesten), sluiplopen (een spel waarbij 

je moet stilstaan), kunst in het algemeen (die ook steeds een vorm van stilstand is), 
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wetenschap (traag licht) en de dood (de ultieme stilstand). Dit zijn allemaal 

voorbeelden van verstilling, een belangrijk filosofisch concept in het werk van Franke.  

De twee vermelde standbeelden zijn dat van admiraal Nelson in De verbeelding en dat 

van een leeuw in Zoek op liefde. Ze zijn allebei belangrijk voor het verhaal waarin ze 

voorkomen, al spelen ze geen actieve rol. In De verbeelding wordt het standbeeld als 

kern van het verhaal gebruikt, als schakel tussen al de personages. Nelson vraagt zich 

af waar het portretje van zijn geliefde gebleven is. De roman toont fragmenten uit de 

levens van een twintigtal personages om tot het antwoord te komen. Het standbeeld 

heeft Franke in staat gesteld om twintig heel verschillende personages te beschrijven 

en het leven en de mens in het algemeen te bekijken. Daarnaast kon hij via dit 

personage het principe van verstilling expliciteren, een filosofisch idee dat hem sterk 

fascineert. Zoek op liefde bevat een standbeeld van een leeuw, bevroren in volle actie. 

Het ik-personage vindt deze verstarring interessant en bedenkt een paar verhalen 

waarin dit standbeeld voor de personages een luisterend oor is. Hijzelf krijgt het 

verhaal over het ergste dat je kan zeggen te horen terwijl hij dicht bij de leeuw op een 

bankje zit.  

Het standbeeld is het perfecte voorbeeld om de filosofische gedachte ‘verstarring’ uit 

te leggen. Het is in essentie een kunstwerk dat iets van beweging in stilstand uitbeeldt. 

Het leven wil voort, de mensen lopen elkaar haastig voor de voeten. Franke vindt het 

pure schoonheid om dat leven stil te leggen, waardoor hij het in al zijn facetten kan 

bekijken, onderzoeken en beschrijven. Sommige personages van zijn romans leggen 

met hun verbeelding de tijd af en toe stil en ervaren op die momenten een intens 

gevoel van geluk. Nelson bijvoorbeeld, was als kind al gefascineerd door het 

fenomeen verstarring: ‘Bij helder, windstil weer, als ook de lichtste bladeren niet 

bewogen, voelde ik mij één met de natuur. Het waren korte ogenblikken van 
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nauwelijks te doorstaan geluk’ (Franke 1998, 30). Voor hem is zijn dood en 

verstening – het sterven in volle actie tijdens een zeeslag en vereeuwigd worden als 

standbeeld op Trafalgar Square in Londen – het mooiste dat hem kon overkomen. In 

de doorlopende roman legt het ik-personage ook af en toe het leven in zijn fantasie 

stil: 

[N]ee, ik waan mij God niet. Ik zet gewoon graag het leven stil in mijn 

verbeelding, het liefst op een moment dat er van alles en nog wat staat te 

gebeuren… het leven trappelt van ongeduld, voort wil het, voort, maar ho-ho 

zeg ik […] niemand heeft er last van… de eeuwigheid wordt er geen seconde 

minder eeuwig door… en ha, je kunt nog even rustig ademhalen… je kunt 

rustig bekijken wat er aan de hand is… je hebt de tijd, er hoeft je niets te 

ontgaan […] Beweging, gesmoord in fantasie. Ja, mooi is dat. (Franke 2010, 

193) 

Naast de twee standbeelden, bevatten de romans ook vele andere vormen van 

verstarring. Er zijn verschillende voorbeelden van ‘levende standbeelden’, 

kunstenaars die in allerlei houdingen verstarren voor een publiek. In De verbeelding 

wordt het verhaal verteld van een eerst zeer actieve man die zich door zijn passieve 

vriendin laat overhalen om in bed te blijven liggen. Als hij uiteindelijk toch uit bed 

raakt, beslist hij om een levend standbeeld te worden. Op  Trafalgar Square in Londen 

versteent hij in allerlei emoties en wordt een levend kunstwerk. Nieuws van de nacht 

en Uit het niets bevatten ook levende standbeelden. Telkens wordt er nagedacht over 

de beweging binnenin die kunstenaar, namelijk zijn gedachten, en over de uiterlijke 

stilstand. Bij de twee standbeelden (Nelson en de leeuw) is dit contrast ook belangrijk. 

Ze worden voorgesteld als beelden die kunnen luisteren en nadenken, maar niet 

kunnen verroeren. Het fenomeen van levende standbeelden houdt duidelijk verband 
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met Lady Hamilton, die in De verbeelding een specialiste is in Houdingen. Zij slaagt 

erin een publiek te behagen door zich doodstil te houden als de maagd Maria, of als 

een vrouw uit een of andere klassieke mythe en op die manier zelf kunst te worden.  

Naast levende standbeelden, bevatten de romans ook meerdere verwijzingen naar 

‘sluiplopen’, een spel waarin de spelers zich moeten voortbewegen zonder dat dit 

wordt opgemerkt door ‘de wachter’. In Uit het niets kan het personage Freddie zo 

goed stilstaan dat men hem niet naar voren ziet bewegen. Hij beweegt zonder te 

bewegen, alsof hij doodstil danst. Ook in Traag licht wordt sluiplopen vermeld.  

Beeldhouwkunst is slechts een van de bestaande kunstvormen, die volgens Frankes 

romans allemaal verstarring tot doel hebben. In De verbeelding zegt Nelson:  

Had ik mijn leven niet moeten richten op wat alle schilders, alle beeldhouwers, 

alle schrijvers, alle fotografen, ja alle kunstenaars vanaf het begin van de 

mensheid doen: het leven stilzetten met verf of beitel, levens van mensen 

vastleggen in woorden. […] Is het verlangen naar verstarring niet de grootste, 

misschien zelfs de enige drijfveer van de kunst?’ (Franke 1998, 35-36) 

De onderzochte romans bevatten heel veel verwijzingen naar kunst en verstarring: 

beeldhouwen, schilderkunst, fotografie en schrijven. Schilderijen krijgen een grote rol 

toebedeeld. Heel wat schilderijen worden bij naam genoemd en meerdere personages 

zijn schilder, worden geschilderd, werken in musea of bezoeken musea en mijmeren 

over schilderijen. In De verbeelding wordt verteld dat Lady Hamilton werd verstard 

tot portretten door de schilder Romney, en dat Manou werd vastgelegd in schilderijen 

door haar geliefde en Nelson in het schilderij De onsterfelijkheid van Nelson. In de 

doorlopende roman bezoekt het ik-personage af en toe musea en bekijkt daar 

schilderijen; hij verzint een verhaal rond muurschilderingen in de grotten van Lascaux 
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en mijmert over een schilderij van Jeroen Bosch. Naaktportretten zijn hierbij 

belangrijk, alsof de pure mens pas echt de pure kunst vertegenwoordigt, de naakte 

waarheid, liefde en dood. In De verbeelding draait het allemaal om het minuscule 

naaktportretje van Emma Hamilton, in Zoek op liefde en Traag licht is de zoektocht 

naar de identiteit van een vrouw op een oude naaktfoto een belangrijke drijfveer.  

Dit brengt ons bij fotografie. Frankes romans zitten vol verwijzingen naar fotografie, 

stereofotografie en de camera obscura. In De verbeelding gebruikt de schilder 

Romney de camera obscura om een naaktportretje van Emma te maken en een 

buschauffeur gebruikt het om naar de plek te kijken waar hij zijn dochter heeft 

overreden. Mentaal maakt hij foto’s van die plaats. De stereokijker en stereofoto’s 

zijn belangrijk in Zoek op liefde en Traag licht. Het naaktportretje dat een van de 

verhaallijnen stuurt is door een stereofototoestel gemaakt. Volgens een personage van 

Zoek op liefde kan je aan de hand van de stereokijker ‘door de werkelijkheid heen’ 

kijken (Franke 2008, 156). Ook de omslagen van de romans hebben met fotografie en 

verstarring te maken. Het omslag van De verbeelding toont een foto van het 

standbeeld Nelson, de drie omslagen van Voorbij ik en waargebeurd tonen 

fotoreeksen van Eadweard Muybridge, die met zijn experimenten als de voorloper 

van de film geldt. Beweging is telkens verstard. Ook schrijven is een kunstvorm die 

uitgebreid gethematiseerd wordt. Nieuws van de nacht wordt zogezegd door de 

hoofdpersoon Laurens, een journalist, geschreven. In de doorlopende roman is het ik-

personage eerst een portretschrijver en vervolgens een schrijver van romans. In Uit 

het niets wordt een persoon vermeld die portretten kan schrijven aan de hand van het 

handschriften.  

Ook wetenschap wordt aan verstarring verbonden, met het fenomeen ‘traag licht’. De 

‘fundamentele onderzoekers der materie van het hoofdstedelijke Insituut voor Atoom- 
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en Molecuulfysica’ slagen erin om licht tot stilstand te brengen met een fotonisch 

kristal (Franke 2010, 194). ‘Om het leven stil te zetten, moet je het licht vangen als 

een vis in een fuik’, volgens de ik-persoon (Franke 2010, 194). Deze wetenschappers 

zijn dus in staat om het leven stil te zetten.  

Naast wetenschap wordt ook de dood gekoppeld aan verstarring. Emma Hamilton en 

Mathilde die op de naaktportretten staan zijn al lang dood en vertegenwoordigen het 

verlangen over de dood heen. In het geval van Emma woekert dat verlangen bij 

Nelson, in het geval van Mathilde bij de ik-persoon. Ook ‘de kleine dood’, sterven 

tijdens het hoogtepunt van het orgasme, van beweging naar stilstand, is een veel 

terugkerend thema. In De verbeelding overkomt deze dood Louis bijna werkelijk 

wanneer hij bij Manou is. Ook Manous vader is mogelijk zo gestorven. In Zoek op 

liefde wordt gesproken over een fototentoonstelling, ‘De kleine dood’, die foto’s 

bevat van mannen en vrouwen die klaarkomen. 

Het motief ‘standbeeld’ en de thematiek van verstarring is manifest aanwezig in de 

romans van Herman Franke. Franke wil de complexiteit van het leven stilleggen, 

kunst maken van het leven. Opvallend is wel dat dit motief minder aanwezig is in de 

roman Nieuws van de nacht. 

Het tweede motief dat ik hier zal bespreken is Madeleine. Zij is een van de 

personages die in verschillende romans voorkomen. In De verbeelding treedt ze op als 

Madeleine Dudok van Heel, de geliefde van Rogier van der Weyden; in Uit het niets 

als Madeleine Dudok Comeheel, de jeugdliefde van het ik-personage en de zus van 

zijn latere vriendin Francien. Volgens Gwennie Debergh komt ze ook voor in 

Wolfstonen en in Notulen (Debergh 2010, 418) Telkens is ze een geliefde die niet 

meer wordt teruggezien en dus onbereikbaar is. Zij ziet een overeenkomst met al de 
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andere vrouwen en geliefden in de romans van Franke. Wie de romans leest, zal snel 

ontdekken dat menselijke relaties een belangrijk thema in Frankes werk vormen. In 

Nieuws van de nacht en de doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd zijn de 

hoofdpersonages mannen, waardoor de vrouw sterk met relaties en liefde wordt 

gerelateerd. In Nieuws van de nacht heeft het hoofdpersonage Laurens relationele 

problemen met zijn vrouw Vonne, De verbeelding zit vol relaties en verlangens 

(Nelson en Emma, Romney en Emma, Manou en Louis, Rogier en Sylvia, Fatima en 

Forster, Keith en Amy, Caroline en Tom, Kathy en de geschiedenisleraar).  

Ook de doorlopende roman bevat heel wat relationele verhalen, over de ik-persoon 

(bv. Ilonka, Francien, Vera, Madeleine) en andere personages (bv. de vrouw die het 

dagboek schreef en haar man Karel). Zoek op liefde heeft deze zoektocht naar liefde 

zelfs als titel. Het verwijst naar het fenomeen in het algemeen, maar ook naar de 

zoektocht van de ik-persoon naar het meisje op de naaktfoto. Dit motief toont de 

samenhang tussen de romans, het belang van liefde in het leven en de moeilijkheden 

in dat verband en de gelijkenissen tussen mensen en hun relaties. Madeleine komt 

telkens terug, als de vriendin van een ander personage, waardoor ze de universele 

samenhang en gelijkenis tussen mensen toont.  

Een derde belangrijk motief is de spiegel. Dit komt enkel voor in de doorlopende 

roman Voorbij ik en waargebeurd en heeft twee betekenissen: zelfkennis via anderen 

en de dood. In Zoek op liefde worden de anderen ‘de spiegels van de ziel’, ‘de 

keerzijden van onszelf’, ‘de evenbeelden’ genoemd (Franke 2008, 75). Door de 

anderen leren we onszelf kennen, alsof we in een spiegel kijken en de reflectie ons 

iets leert over onze eigen identiteit. In Uit het niets is de ander letterlijk een spiegel. 

Daarin leert de ik-persoon een vrouw kennen met een huid als een spiegel, waardoor 

ze net kunst is. Ze wordt zijn geliefde en hij verwekt een kind bij haar, hemzelf: ‘Wij 
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baarden een jongen en noemden hem ik’ (Franke 2007, 29). Hij stopt met portretten 

schrijven en wordt een echte schrijver. Dankzij haar, door naar zichzelf te kijken in de 

spiegel, wordt hij wie hij echt is en wil zijn. In Zoek op liefde denkt hij opnieuw aan 

haar en noemt haar zijn moeder, terwijl hij zichzelf zijn eigen vader noemt. In Traag 

licht wordt deze wedergeboorte opnieuw vermeld: ‘Als portretschrijver ben ik 

geboren uit de spiegelglazen buik van een fictieve moeder’ ( Franke 2010, 7). In 

dezelfde roman breidt de ik-persoon dit motief uit van één vrouw naar alle vrouwen in 

zijn leven: ‘[D]e vrouwen in mijn leven [hielden] mij ieder op hun eigen manier een 

spiegel [voor]’ (Franke 2010, 69). Ook in het dagboekfragment in Traag licht is de 

ander een spiegel voor de ziel. De schrijfster beschrijft haar dagboek als spiegel van 

haar leven en het meisje op wie ze jaloers is, Maartje, erkent ze uiteindelijk als ‘de 

spiegel waarin ik mijzelf zag in al mijn physieke en geestelijke naaktheid en 

onvolkomenheid’ (Franke 2010, 24, 54). De spiegel is echter niet altijd een 

doeltreffend middel om tot zelfkennis te komen. Volgens Francien past een schilderij 

van Magritte ‘waarop een man voor de spiegel staat met zijn rug en achterhoofd naar 

de kijker toe’ bij de ik-persoon (Franke 2010, 80). In de spiegel zie je immers alleen 

de rug en het achterhoofd van de man, hij kijkt zichzelf in de rug en slaagt er niet in 

zichzelf echt te zien (Franke 2010, 80).  

De spiegel wordt in de romans ook gekoppeld aan de dood. In Zoek op liefde hangt 

een man, Don Carlos Fuente, zijn huis vol met spiegels om de Dood te slim af te zijn. 

Na het lezen van een verhaal van Bernardo Atxaga gelooft hij immers dat de Dood het 

verschil niet zal kunnen zien tussen de echte persoon en de spiegels, waardoor hij 

onsterfelijk zal worden (Franke 2008, 166-167). De Ik-persoon maakt dit zelf ook 

mee. Hij denkt dat hij de Dood ontmoet, wordt na deze ontmoeting ontslagen, en sluit 

zich uit angst enkele dagen op in zijn huis dat hij ‘onmiddellijk volgehangen [had] 
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met manshoge spiegels’ (Franke 2008, 168). Hij ontdekt echter dat hij daar het geluk 

niet kan vinden: 

Ik hield mezelf voor dat mijn leven al geslaagd was als ik elke dag de blik kon 

vangen van één gelukkig mens. Het was niet in een van mijn eigen spiegels 

dat ik de blik van een gelukkig mens mocht vangen, want iedereen kan 

zichzelf wel een seconde lang per dag wijsmaken dat hij gelukkig is. […] Zo 

dwong ik me het huis uit te gaan, wat nodig was, want ik was bang voor de 

openbare ruimte geworden waar geen spiegels hingen en vluchten onmogelijk 

was. 

De ik-persoon gaat terug werken en ontmoet opnieuw die doodse figuur, die de baas 

van zijn vroegere baas blijkt te zijn. Hij slaagt erin om hem in een spiegelzaal af te 

schudden (Franke 2008, 188-191). Deze gebeurtenis wordt in Traag licht herhaald, in 

de vorm van een droom (Franke 2010, 126). Opmerkelijk is dat die doodse figuur het 

opperste geluk uitstraalt, dat het ik-personage doordringt. De dood wordt dus 

geassocieerd met het ultieme geluk. In Traag licht verwijst ‘de baas’ naar Franke zelf, 

waardoor dit allemaal een diepere betekenis krijgt. De baas van ‘de baas’ Franke is 

dus de dood. Wat wel lijkt te kunnen sterven in een spiegelpaleis, is een lichtstraal: 

‘[N]ormaal kan een lichtstraal helemaal niet binnendringen in een fotonisch kristal 

omdat hij onmiddellijk in een spiegelpaleis terechtkomt waar hij miljoenen keren 

gebroken wordt en uitgeput sterft op de drempel’ (Franke 2010, 194).  

Een vierde belangrijk motief is Maria. De verwijzingen naar Maria komen voor in alle 

romans, behalve (of toch zeer weinig) in Nieuws van de nacht. Ze komt vooral voor 

als zorgzame moederfiguur in afbeeldingen van de kruisafneming. In De verbeelding 

bespreekt verzamelaar Rogier haar houding en gelaatsuitdrukking (de mate van 
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verdriet en inleving die eruit spreken) in verschillende schilderijen die de 

kruisafneming van Christus tot onderwerp hebben. Ook Lady Hamilton werd als 

Maria geschilderd en kon zeer goed die Houding aannemen op haar voorstellingen. 

Daarnaast zijn er talrijke momenten die worden vergeleken met de kruisafneming. De 

buschauffeur Forster houdt zijn dode dochtertje vast zoals Maria Jezus vasthoudt, 

Rogier vraagt aan Amy of hij als Jezus in haar armen mag liggen en het meisje Kathy 

valt flauw in de armen van haar leerkracht. In Uit het niets beseft het ik-personage dat 

mensen goed op elkaar lijken en dat dit ook geldt voor de belangrijkste momenten in 

het leven. Hijzelf heeft een geliefde verloren en hoorde net het verhaal van Wim, die 

zijn geliefde in zijn armen heeft zien sterven. ‘We hielden een geliefde in onze armen, 

zoals Maria na de kruisafneming haar zoon in haar armen hield. Het sterft van de 

piëta’s in de wereld’ (Franke 2007, 214). Ook in Zoek op liefde komt dit beeld terug, 

wanneer de ik-persoon vertelt dat hij als kind is flauwgevallen uit schaamte. Het 

meisje op wie hij toen verliefd was zei: ‘dat ik vlak voor haar voeten was 

neergevallen en dat ik helemaal wit was, totaal niet rood meer, net zo wit als Jezus in 

de armen van Maria nadat hij van het kruis was genomen. Opeens had ze beseft hoe 

mooi en lief ze me vond’ (Franke 2008, 90-91). Telkens wordt de functie van de 

‘Maria’ met liefde en zorgzaamheid verbonden.  

Het beeld van de stervende Jezus is mooi en treurig tegelijkertijd. Iedereen verliest 

geliefden in zijn leven en is dan zoals Maria, of heeft liefde en steun nodig en wil als 

Jezus in Maria’s armen liggen. Maria komt niet enkel als treurende moeder in de 

kruisafneming voor; de romans bevatten ook vele andere verwijzingen naar haar. In 

Zoek op liefde heeft ze bijvoorbeeld de functie van reddende engel. De neef die de ik-

persoon het verhaal ‘over het ergste dat je kan zeggen’ vertelt, gelooft dat zijn 

dochtertje van de dood is gered door ‘de Heilige moeder Maria’ (Franke 2007, 237). 
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Hij had Maria beloofd dat, als ze zijn zieke dochtertje zou redden, hij geen kinderen 

meer zou nemen. Zijn dochter sterft niet en dus houdt hij zich aan zijn belofte. 

Hierdoor krijgt hij relationele problemen met zijn vrouw. Zijn huwelijk loopt op de 

klippen. Maria zorgde in dit geval dus niet enkel voor redding. Ze wordt ook 

verbonden aan een traumatisch verleden. In Uit het niets wordt de moeder van de 

eerste liefde van de ik-persoon, Janneke, vergeleken met Maria in de grot van Lourdes 

(Franke 2007, 234). Wat er precies met die moeder is gebeurd, blijft onduidelijk, maar 

in elk geval heeft Janneke er een traumatische ervaring aan overgehouden. In Zoek op 

liefde wordt de papegaai die in het park luistert naar het traumatische verleden van de 

neef ook vergeleken met Maria in de grot van Lourdes. Net zoals de neef uit ook hij 

de woorden: ‘fraai-is-dat’ en benadrukt zo nog eens de jammerlijke aard van de 

gebeurtenissen (Franke 2008, 239). Maria wordt ook verbonden met schoonheid en de 

ideale vrouw. In Uit het niets wordt een populair meisje uit de jeugd van de ik-

persoon vergeleken met haar, in Traag licht ziet een personage in een ingebed verhaal 

zijn geliefde als een hedendaagse madonna (Franke 2007, 201 en 2010, 129). Maria 

wordt ook verbonden met seks. In Traag licht wordt een handelaar vermeld waarvan 

‘het grote verzamelaarsverlangen was het vinden van een zedenkundig handboekje 

waarin als voorbeeld van ultieme onzedelijkheid een naaktfoto van Maria stond 

afgebeeld’ (Franke 2010, 141-142). Het verband tussen moeder, christendom en seks 

wordt ook gelegd in de uitroep ‘oh oh mama mama, God’, die in De verbeelding heel 

vaak, in allerlei variaties voorkomt tijdens seks.  

De romans bevatten dus vele motieven, die in allerlei vormen terugkomen en zo een 

gigantisch netwerk creëren. Opnieuw tonen deze verbanden dat alles in het leven 

samenhangt. 
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4.3.2 Intertekstualiteit 
 

Na de intratekstuele motieven onderzoek ik of Frankes romans ook intertekstuele 

elementen bevatten. Dit blijkt uitgebreid het geval te zijn. Zijn werken bevatten 

intertekstuele elementen waarvan hij de bron vermeldt en die dus geen plagiaat zijn. 

Drie van de vijf hier ontlede boeken beginnen bijvoorbeeld met een citaat. Nieuws 

van de nacht begint met een citaat van de dichter Remco Campert, dat de idee dat de 

media slechts één werkelijkheid portretteren mooi verwoordt (Franke 1995). In Uit 

het niets wordt het verhaal ingezet met een citaat van Gerard Reve: ‘Een goed boek 

eindigt waar het begon’ (Franke 2007). Het benadrukt Frankes plan om een 

doorlopende roman te schrijven (die eindigt waar hij begon), een geschiedenis van de 

mensheid te noteren (waarin alles zich herhaalt), benadrukt zijn ideeën over 

slotzinnen, die ook openingszinnen moeten kunnen zijn en dat hij vindt dat een boek 

moet uitnodigen tot herlezen. Zoek op Liefde begint met twee citaten, een van Arthur 

Rimbaud en een gedicht van William Wordsworth (Franke 2008). Deze hebben te 

maken met het naamloze ik-personage van de doorlopende roman. Het eerste citaat 

benadrukt dat het ‘IK’ een ander is. Je hebt jezelf, je ontwikkeling en gedachten niet 

volledig in de hand. Het gedicht van Wordsworth, The Rainbow, bevat de boodschap 

dat de kindertijd de volwassen man en zijn meningen beïnvloedt en dat het kind dus 

de vader is van de man. Franke heeft deze vier citaten duidelijk toegevoegd aan zijn 

romans omdat ze de thematiek en zijn bedoelingen ondersteunen. Daarnaast bevatten 

de romans ook vele verwijzingen waarvan Franke de bronnen heeft vermeld in de 

verantwoordingen. Daardoor kan hij beschuldigingen van plagiaat  vermijden en geeft 

hij de lezer de kans om zich meer in de thematiek te verdiepen. In de verantwoording 

van De verbeelding vermeldt hij dat hij ‘een fragment uit Goethes Italienische Reise 

en een fragment uit een historische roman (van H.v. Schumacher)’ heeft 
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geparafraseerd (Franke 1998). In Uit het niets vermeldt hij het gebruik van ‘Oog voor 

het ene. Over Parmenides van Elea, vertaling, commentaar en interpretatie door Ben 

Schomakers, Damon 2003’ (Franke 2007). De verantwoording van Zoek op liefde 

zegt dat ‘[d]e gedichten van de moeder van de ik-persoon in deze roman […] ontleend 

[zijn] aan de bundel Zo waarkt dat. Verhoalen & Gedichten van Marie Franke-Luiken 

(Sticting t Grunneger Bouk, Groningen 1994)’ (Franke 2008).  

Het is mogelijk dat de romans fragmenten bevatten die (aangepast) overgenomen zijn 

uit andere werken en waarvan de bronnen niet vermeld worden. Soms geeft de auteur 

een aanwijzing door dergelijke fragmenten cursief weer te geven. In Nieuws van de 

nacht, komen de volgende zinnen voor, tussen de gedachten van het ik-personage in:  

[S]itting in his Nowhere Land, making all his nowhere plans for nobody. […] 

Doesn’t have a point of view, knows not where he’s going to. […] Nowhere 

Man, don’t worry, take your time, don’t hurry, leave it all till somebody else 

lends you a hand. (Franke 1995, 31-32, cursief in origineel) 

Deze zinnen maken deel uit van de lyrics van het liedje Nowhere man van de Beatles. 

Ze passen bij de rest van het fragment, waarin de ik-persoon zegt dat hij, voor hij zijn 

vrouw Vonne leerde kennen, ‘leefde in het veilige niemandsland tussen aanpassing en 

kritiek’ (Franke 1995, 31). Franke vermeldt hier geen bron, maar door het cursieve 

lettertype en het Engels vestigt hij er wel aandacht op en verwacht de lezer dat het een 

intertekstuele verwijzing is. Dit soort verwijzingen kunnen niet als echt plagiaat 

worden gezien.  

Een fragment valt, met Frankes teksten over Atxaga en diens ideeën over plagiaat in 

gedachten, wel heel erg op. Zoek op liefde vertelt kort het verhaal van Don Carlos 

Fuente, die aan de Dood tracht te ontsnappen door zijn huis vol spiegels te hangen 
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(Franke 2008, 166-167). De Dood zou daardoor, wanneer hij de Spanjaard wil komen 

halen, niet weten wie de echte Carlos is en met een spiegel het huis verlaten.  

De naamloze ik-persoon maakt hierna een gelijkaardige situatie mee in een 

spiegelpaleis (Franke 2008, 188-191). Na het lezen van de beschouwing over plagiaat 

in Waarom vrouwen betere lezers zijn en vooral die in De tuinman en de dood van 

Diana valt de ironie van dit fragment op (Franke 2004, 77-79 en 1999, 19-43). Het 

laatste is namelijk een uitgebreid onderzoek van het gedicht ‘De Tuinman en de 

Dood’ van P.N. van Eyck waarin aan het licht komt dat Van Eyck plagiaat heeft 

gepleegd. Hij heeft het bijna letterlijk van Jean Cocteau (Le Grand Écart) 

overgenomen, die het op zijn beurt heeft van een oud-Arabische parabel (Franke 

2004, 21). Dit verhaal vertelt over ‘de knecht van een rijke koopman in Bagdad die uit 

angst voor de Dood naar Ispahaan (Isfahan) vluchtte, waar dezelfde Dood hem met 

open armen stond op te wachten’ (Franke 1999, 22). Ook Atxaga heeft dit verhaal 

gebruikt, maar hij ‘maakte er geen geheim van dat hij slechts iets eigens heeft 

toegevoegd aan eeuwenoude volksverhalen’ en pleegde dus geen plagiaat (Franke 

1999, 21). Hij laat zijn versie ‘eindigen in een spiegelpaleis waarin de dood niet meer 

weet welke tuinman hij grijpen moet en er uiteindelijk bij het ochtendgloren met een 

spiegel onder de arm vandoor gaat’ (Franke 2004, 79). Het is net deze aanpassing aan 

het oorspronkelijke verhaal die Franke overneemt, wat, na die hele beschouwing over 

plagiaat, heel ironisch overkomt. Hij pleegt hier zelf geen plagiaat, want hij vermeldt 

expliciet zijn bron: ‘Don Carlos Fuente bijvoorbeeld, een excentrieke, hoogbejaarde 

Spanjaard, die na het lezen van een verhaal van Bernardo Atxaga overal in de wereld 

antieke, kunstig geslepen spiegels met barokke lijsten kocht’ (Franke 2008, 166). 

Daarnaast houdt Franke zich bijna volledig aan de regels die Atxaga heeft opgesteld. 

Hij heeft gekozen voor een tekst ‘met een duidelijk gegeven’ en die ‘in een andere tijd 
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en naar een andere plaats’ verplaatst, namelijk naar deze tijd en naar ‘Segovia’ 

(Spanje) in het geval van Carlos Fuente en Nederland voor de ik-persoon (Franke 

1999, 29 en Franke 2008, 166). Daarnaast heeft hij zich ook tegen plagiaatzoekende 

journalisten beschermd door Atxaga te vermelden, een column en beschouwing over 

dit verhaal te schrijven en het idee meerdere keren in de doorlopende romans te 

vermelden. Hij heeft echter de regel om ‘geen zeldzame, maar klassieke, vertaalde 

boeken’ te kiezen niet gevolgd (Franke 1999, 29). Obabakoak of het ganzenbord van 

Bernardo Atxaga is wel vertaald, maar is geen klassiek boek, want het werd pas in 

1990 in het Spaans en in 1992 in het Nederlands uitgegeven (Franke 1999, 21). Het 

verhaal is in elk geval mooi ingebed in de roman en past bij de thematiek: de 

menselijke conditie, waarvan de dood deel uitmaakt.  

Naast deze fragmenten, zijn er heel wat titels van werken en namen van bestaande 

personen in de romans te vinden. Franke vermeldt literatuur, kranten en tijdschriften, 

wetenschappelijke en filosofische teksten, schilderkunst, fotografie, film, opera, 

theater en muziek. 

De romans bevatten titels van andere literaire werken, die Frankes literaire kennis 

tonen en zijn vaardigheid om die aan gebeurtenissen of ideeën in het verhaal te 

verbinden. In het dagboekfragment van Traag licht bijvoorbeeld leest een personage 

dat met relationele problemen zit Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants, 

een roman waarin relaties het kernthema vormen (Franke 2010, 33). In dezelfde 

roman loopt het ik-personage een fitnesscentrum binnen, dat hij vergelijkt met de hel 

van Dante, omdat ‘de gepijnigde uitdrukking op al die gezichten’ hem eraan doet 

denken (Franke 2010, 170). Dit is een verwijzing naar La divina commedia van Dante 

Alighieri. Zoek op liefde vermeldt De bijenkorf van Camilo José Cela, een roman die 

het moeilijke stadsleven van Madrid in de winter van 1942-1943 beschrijft door een 
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‘bonte mengeling van personages […] [te tonen] in een aaneenschakeling van beelden, 

momentopnames, korte intermezzo's, schetsen en impressies (Franke 2008, 244 en 

flaptekst De bijenkorf). Deze manier van schrijven en de thematiek doen denken aan 

Frankes eigen schrijfstijl en motieven.  

Naast literaire verwijzingen, wordt er veel naar kranten en tijdschriften verwezen. In 

Zoek op liefde, ontdekt de hoofdpersoon een bijlage van de Volkskrant, ‘waarin een 

selectie was opgenomen van een tentoonstelling over ‘De kleine dood’, zoals de 

diepste ervaring van samengebald geluk wel genoemd wordt’ (Franke 2008, 172). 

Deze foto’s, die tonen ‘hoe mannen en vrouwen eruitzien terwijl ze klaarkomen’, zijn 

een van de resultaten van de zoektocht van de hoofdpersoon naar geluk. In dezelfde 

roman schrijft de moeder van de ik-persoon een brief aan het Nieuwsblad van het 

Noorden over ‘de beginselen van het katholieke geloof [die] niet zomaar even door de 

tijdgeest gewijzigd konden worden’, hetzelfde geloof dat haar leven en keuzes zo hard 

heeft bepaald (Franke 2008, 86) 

De romans bevatten heel wat verwijzingen naar wetenschappers of filosofen en hun 

ideeën en werken. Meestal komen die in de verhalen voor omdat hun ideeën erin 

passen. In de doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd zijn de filosoof 

Parmenides en zijn ideeën rond beweging zeer belangrijk (bv. Franke 2008, 244). In 

Traag licht worden ‘de fundamentele onderzoekers der materie van het hoofdstedelijk 

Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica’ en een zekere professor Kobus Amolf 

vermeld (Franke 2010, 194-195). Ze verwijzen naar het FOM-instituut AMOLF, of 

het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica en de groepsleider van 

‘NanoOptics’, Kobus Kuipers (site AMOLF). Het doel van de NanoOptics groep is 

‘to investigate and control light on length scales at or below its wavelength and on 
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femtosecond time scales’ (site AMOLF). Franke wist dus waar hij het over had toen 

hij het wetenschappelijke fenomeen van ‘traag licht’ uitlegde.  

Er worden enorm veel schilderijen genoemd in Frankes werken, waardoor die een 

rode draad gaan vormen in het werk. Ze tonen Frankes grote kennis van schilderkunst 

en passen telkens bij de gebeurtenis waarbij ze vermeld worden. Sommige komen 

meerdere keren voor en krijgen meer aandacht dan andere. In De Verbeelding, 

worden heel veel schilders opgesomd, zoals Kandinsky, Chagall en Dubuffet (Franke 

1998, 61). In Traag licht gebruikt de ik-persoon de muurschilderingen van de grotten 

van Lascaux om een prehistorisch sprookje uit te vinden, een verhaal dat zoals zijn 

andere verhalen over relaties en menselijkheid gaat (Franke 2010, 114-119). Ook het 

schilderij L’origine du monde van Gustave Courbet, dat een ‘ongelooflijk realistisch 

geschilderde vagina van een vlezige vrouw die met gespreide dijen op bed lag’ 

verbeeldt, speelt een belangrijke rol in het verhaal van de ik-persoon. Het fascineert 

hem, doet hem denken aan een uitspraak van een vriend; hij vindt het interessant te 

zien hoe mensen ervoor verstarren en het brengt hem terug in contact met zijn ex-

vriendin Ilonka (Franke 2007, 244). Het symboliseert liefde en de zin van het leven. 

Het schilderij De Tuin der lusten van Jeroen Bosch is ook belangrijk. Het is een 

schilderij vol ‘naakte mensen […] die zich vagelijk seksueel gedroegen’ en andere 

symbolische seksuele elementen (Franke 2007, 98).  De ik-persoon kijkt ernaar met 

een liefje (Madeleine Dudok Comeheel), die het schilderij en hun fascinatie ervoor 

vergoelijkt met de uitspraak ‘[v]ies is mooi’ (Franke 2007, 98). Later hangt het in zijn 

slaapkamer en kijkt hij ernaar na het vrijen met Francien (Franke 2007, 101). Het 

schilderij houdt duidelijk verband met liefde en seks, twee essentiële elementen van 

Frankes werk. Het schilderij Portret van de journaliste Sylvia Von Harden van Otto 

Dix valt op omdat het in verschillende boeken voorkomt. Vooral de uitstraling ervan 
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is belangrijk. Het werk lijkt voor Franke een prototypisch voorbeeld van de 

‘zelfbewuste, geëmancipeerde journaliste’ (Franke 1998, 64). Het personage Louis 

van De verbeelding moet eraan denken wanneer hij met Manou aan een tafeltje zit in 

een restaurant: ‘We zaten ook aan zo’n rond marmeren tafeltje op antieke stoelen, de 

muren waren even hartstochtelijk rood, ze rookte precies zo hoerig en ze dronk haar 

eau de vie uit een gelijkvormig, zij het veel kleiner, glas’ (Franke 1998, 64). Deze 

vergelijking komt terug in Uit het niets, waar de ik-persoon wordt ondervraagd door 

de journaliste Mernin (Franke 2007, 69).  

Het fragment toont een grote overeenkomst met dat in De verbeelding en toont de 

samenhang tussen de twee werken. ‘We zaten in een trendy lunchroom op antieke 

stoelen aan precies zo’n rond marmeren tafeltje, de muren waren even hartstochtelijk 

rood, ze rookte ook zo hoerig en ze dronk haar witte wijn uit net zo’n glas’ (Franke 

2007, 69). Franke gebruikt deze vergelijking om de juiste sfeer te scheppen en 

verbanden te leggen in zijn oeuvre.  

Naast schilderkunst is fotografie ook zeer belangrijk in de romans. De ik-persoon gaat 

in Zoek op liefde bijvoorbeeld naar een bijeenkomst van de ‘Bond voor 

Stereofotografie in het Gelderse Huissen’ (Franke 2008, 146). In Nederland bestaat 

wel degelijk de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie (NVvS), die haar 

hoofdkwartier niet in het Gelderse Huissen heeft, maar in de gemeente Huizen in de 

provincie Noord-Holland (site NVvS). In Traag licht wordt de videokunstenaar en 

fotograaf David Claerbout vermeld in een notitie: 

Hier misschien iets over het werk van David Claerbout, in de Pont Tilburg. 

Helemaal mijn thematiek. Een zielsverwant. Alles in Studio gedaan. Deur naar 

hiernamaals. Vooral stilzetten van de wereld. Meeuw die stukje brood in de 
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hand van een man pikt. Jongens te kijken. Binnenpleintje. Basketbalwedstrijd, 

de bal hangt boven het basket. (Franke 2010, 193) 

Ook deze vermelding past bij de thematiek van de roman en Frankes hele oeuvre. 

Er worden verwijzingen naar films gemaakt, bijvoorbeeld naar de film That Hamilton 

Woman van Alexander Korda, die het levensverhaal van Lady Hamilton toont (Franke 

1998, 372). De film heeft de hartstocht van het personage June Lyon Laksick van De 

verbeelding voor Emma Hamilton veroorzaakt en past binnen het verhaal. In Zoek op 

liefde vermeldt de ik-persoon een film die  

ging over een zwaargelovige familie op het platteland in het zuiden van de 

Verenigde Staten. Onder de oppervlakte van het harde boerenleven zinderde 

het van de onderdrukte lusten en driften. Elke hand die aaide of katoen plukte 

wilde ook slaan. […] My life was made of cotton. (Franke 2008, 99, cursief in 

origineel) 

Over welke film het hier precies gaat is niet duidelijk, maar de thematiek ervan past 

binnen Frankes oeuvre. Het gaat over de menselijke conditie, over mensen die strijden 

om geluk te vinden in hun leven.  

In Traag licht wordt verwezen naar een opera, met de uitspraak ‘Haste, haste’, die 

meerdere keren in de roman voorkomt en volgens de verantwoording uit de kamer-

opera Dido and Aeneas van Purcell komt (Franke 2010). Franke heeft deze 

formulering gebruikt om te benadrukken dat het ik-personage zich nog snel moet 

leegvertellen, voor het te laat is, voor ‘de baas’ de geest geeft.  

Naast opera, bevatten de boeken verwijzingen naar theater. In Zoek op liefde heeft de 

ik-persoon het over het theatergezelschap De Grunneger Sproak, waarvoor zijn 
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moeder toneelstukken schreef (Franke 2008, 86). Dit gezelschap bestaat echt, en 

Frankes moeder heeft inderdaad toneelstukken geschreven, wellicht voor dit 

gezelschap (site de Grunneger Sproak en Brouwers 2011). In Uit het niets komt de 

uitspraak voor: ‘Pas als het bos van Birnam naar Dunsinane wandelt heb je wat te 

vrezen van een man die niet door een vrouw is gebaard. Dat zeiden de heksen tegen 

Macbeth’ (Franke 2007, 60). Deze uitspraak van Shakespeare is belangrijk voor het 

personage Jan Schut, wiens ‘moeder […] geen kut [heeft]’, want zoals later in het 

verhaal blijkt, kleedt zijn vader zich als een vrouw en doet hij zich voor als Jans 

moeder (Franke 2007, 60). Jan Schut lijkt dus niet door een vrouw gebaard.  

Ten slotte zijn er veel intertekstuele verwijzingen naar muziek in de romans.  

In Zoek op liefde zegt de ik-persoon: ‘Adembenemend vrij voelde ik me. […] Ik zette 

de autoradio nog een beetje harder. Geen Monteverdi, geen Sjostakovitsj, maar recht-

voor-zijn-raapblues van Jon Meyerjon uit Groningen’ (Franke 2008, 145). Franke 

vermeldt deze muziek om het gevoel van vrijheid kracht bij te zetten. In dezelfde 

roman luistert Francien naar een cd: 

Ze had een cd van Anne Chris op staan. Tommorow is today… een zeer 

handzame samenvatting van de filosofische zijnsleer van Parmenides, maar 

today was toen heel erg niet tomorrow, want anders had ik mijn binnenkomst 

nog eens overgedaan, en dan beter (Franke 2008, 244, cursief in origineel)  

Deze cd ondersteunt de filosofische ideeën van Parmenides, een belangrijk thema in 

de doorlopende roman. 

Franke heeft een grote kennis van kunst en filosofie en verbindt die met groot gemak 

met zijn denkbeelden en met de gebeurtenissen in zijn romans. Zijn verwijzingen 

hebben altijd te maken met de thema’s waarmee hij bezig is. Er zijn heel veel 
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verwijzingen, maar de lezer wordt er niet door overspoeld; hij kan er gewoon 

overheen lezen en ze slechts als achtergrondelementen interpreteren. Lezers die de 

verwijzingen wel zien, kunnen verbaasd worden door zoveel samenhang in de 

verschillende werken en achterliggende betekenissen.  

 

4.3.3 Metafictie 
 

In dit onderdeel onderzoek ik de toepassing van tekstuele zelfobservatie. Frankes 

ideeën over poëtica zitten in zijn boeken verweven en worden verwoord door zijn 

personages. In de romans zijn vele personages kunstenaar of liefhebber van kunst. In 

Nieuws van de nacht is het hoofdpersonage een journalist, in de doorlopende roman 

een schrijver. Hierdoor kunnen metafictionele uitspraken heel gemakkelijk en 

ongemerkt in de boeken sluipen. Vooral de doorlopende roman bevat heel veel 

dergelijke uitspraken. In Traag licht worden de verwijzingen wel zeer expliciet, 

doordat Franke er als ‘de baas’ in voorkomt. De metafictionele uitspraken doen de 

grens tussen externe en interne poëtica vervagen, want ze expliciteren de vier functies 

van Abrams en halen ze binnen in de tekst. In wat volgt zal ik dus de metafictonele 

elementen bespreken volgens de structuur van deze paper (mimetisch, expressief, 

autonomistisch en pragmatisch). 

De romans bevatten heel wat mimetische uitspraken. In Zoek op liefde vermoedt het 

ik-personage dat de schilderes Vigée-Lebrun ‘zichzelf veel liever en evenwichtiger 

heeft geschilderd dan ze was, want zelfportretten zijn net zo onbetrouwbaar als 

autobiografische romans’, wat Frankes mening over autobiografieën ondersteunt 

(Franke 2008, 170). In Uit het niets zegt het ik-personage: ‘Elke herinnering zit vol 

verzinsels. En elk verzinsel zit vol herinneringen’ (Franke 2007, 77). Hiermee geeft 
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hij opnieuw aan dat autobiografieën niet te vertrouwen zijn en dat zijn verzonnen 

verhalen waargebeurde feiten bevatten. De ik-persoon zegt ook dat hij ‘alleen maar 

portretten wilde schrijven van mensen die [hij] […] ontmoet had of over wie [hij] […] 

had gedroomd’ (Franke 2010, 102). De schrijver in de doorlopende roman gebruikt 

niet alleen autobiografische elementen, maar ook feiten. Hij gaat op onderzoek om 

feiten te weten te komen rond vragen die hij zich stelt en zegt tegen zijn vriendin: 

‘Als ik research doe voor mijn verhalen, moet ik alleen zijn, dat weet je, anders gaat 

de magie verloren’ (Franke 2008, 245). Ook andere personages gebruiken feiten om 

verhalen te creëren. In De verbeelding gebruikt de moeder van Manou de feiten die ze 

kent over haar verdwenen man om een verhaal samen te stellen dat haar bevalt 

(Franke 1998, 86). De romans bevatten niet alleen uitspraken over autobiografische 

en encyclopedische elementen (research), maar ook over Frankes 

werkelijkheidsbeeld. In Traag licht zegt het hoofdpersonage dat hij ‘het leven […] 

[wil] opentrekken, als een waaier’ (Franke 2010, 89). In Uit het niets bestempelt de 

ik-persoon zijn verhaal als een portret:  

Dit portret is uit zijn lijst gegroeid, en buiten die lijst heeft een portret geen 

begrenzingen, […] buiten de lijst heerst de vrijheid van het uitdijende heelal, 

buiten de lijst is een portret een platoons idee zoals romans buiten de kaft het 

verhaal van alle mensen vertellen (Franke 2007, 196) 

Franke wil dus over alle mensen schrijven, de menselijke conditie, het leven 

opentrekken. Dit doet hij niet door één werkelijkheid te beschrijven (zoals de media), 

maar door de werkelijkheid te fragmenteren. Zoals in Nieuws van de nacht staat, is 

‘het niet goed […] hardnekkig vast te houden aan één interpretatie van de 

werkelijkheid’ (Franke 1995, 130). In De verbeelding zegt het standbeeld Nelson:  
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Er is geen mens gelijk, maar veel mensen lijken op elkaar. […] Mijn schatting 

is dat je met twintig personages het grootste deel van de menselijke variatie in 

karakter en afkomst te pakken hebt. […] Op het niveau van de ziel, zoals het 

zich schikken moet naar de voorwaarden van het leven, gaat het toch altijd 

over hetzelfde: liefde, verlangen, eenzaamheid, dood en schuld. Zo bezien ben 

ik De Mens. (Franke 1998, 29) 

De metafictionele uitspraken ondersteunen de idee dat Franke modernistisch schrijft.  

Franke gebruikt daarnaast in zijn werk ook metafictionele elementen op 

postmodernistische wijze. In Traag licht verbreekt hij heel af en toe de 

werkelijkheidsillusie door de ‘romantische ironie’ toe te passen. In de doorlopende 

roman in het algemeen benadert hij dit principe soms heel sterk. De drie delen ervan 

bevatten fragmenten waarin de ik-persoon zegt dat hij een bepaald verhaal heeft 

geschreven of zou kunnen schrijven, dat ook werkelijk door Franke is geschreven in 

hetzelfde of een ander werk. In Traag licht praat de hoofdpersoon over Sanne en 

Lucien, twee vrienden over wie hij ‘ooit een portret van romanlengte […] [heeft] 

geschreven dat ze nooit gelezen hebben, althans dat beweren ze’, een verwijzing naar 

Frankes roman Weg van loze dromen (Franke 2010, 87). Lezers die enkel dit boek 

lezen, zullen niet het gevoel hebben dat de werkelijkheidsillusie wordt verbroken, 

maar lezers die alle boeken van Franke hebben gelezen, zullen verbanden leggen 

tussen de verschillende werken en dit eventueel ervaren als een verbreking van het 

werkelijkheidseffect. In Zoek op liefde zegt het ik-personage dat hij ‘kan […] 

schrijven over een ik-persoon die een vrouw had die doodging zonder zelfmoord te 

plegen. De ik had schuldgevoelens en droomde naar’ (Franke 2008, 218). Dit zegt hij 

net nadat hij verteld heeft over zijn schuldgevoelens rond de dood van zijn geliefde 

Vera, dus net na het verhaal van Franke over een ik-persoon die dergelijke 
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gebeurtenissen heeft meegemaakt. Deze uitspraak is zeer metafictioneel, zeker als je 

weet dat Franke zijn eerste vrouw verloren heeft. In dezelfde roman zegt het ik-

personage tegen zijn vriendin Francien: ‘Jawel, maar als ik het opschrijf, wordt alles 

een verhaal. Als ik bijvoorbeeld dit gesprek zou opschrijven dan…’ (Franke 2008, 

245). Dit gesprek is ook opgeschreven door Franke en er is een verhaal van gemaakt. 

Franke speelt met dit fenomeen. Wanneer de ik-persoon hoort van Lucien dat hij 

verslaafd is aan gokken, zegt hij: ‘en mocht ik je willen portretteren, dan maak ik je 

gewoon onherkenbaar. Wat vind je van Lucien Lusink, hoofddocent sociologie van de 

chaos, gescheiden van Sanne, vader van twee dochters?’ (Franke 2010, 102). Dit 

fragment geeft de indruk dat de gokverslaafde Lucien ook echt bestaat, al heeft hij een 

andere naam en een totaal verschillend leven. Ook dit verhaal heeft Franke 

opgeschreven, in Traag licht. In de laatste roman komt echte ‘romantische ironie’ 

voor. Franke komt hier namelijk aan bod als ‘de baas’, die ongeneeslijk ziek is, en het 

ik-personage is een personage dat door hem is geschapen. Die laatste zegt in het begin 

van de roman: 

Ongeneeslijk ziek. Niet lang meer te leven. Dat is verschrikkelijk voor de baas, 

maar wat moet ik daarmee? Goed, hij heeft me geschapen. Moet ik me daarom 

door hem laten afmaken? Ik begon net lekker op gang te komen. Ik ben nog 

lang niet klaar met mezelf en met al die anderen in me. Ik rekende op wel tien 

delen. Er is me zelfs een eindeloos doorlopende roman beloofd! (Franke 2010, 

7). 

De roman bevat meer van dit soort fragmenten en ook notities die nog verder 

uitgewerkt dienen te worden. De notitie ‘[s]chrijf een brief aan Francien (integraal 

weergeven!)’ is bijvoorbeeld een aanwijzing over hoe Franke zijn roman verder wilde 
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uitwerken, maar waar hij de tijd niet voor had (Franke 2010, 235). Die notities zijn 

interessant om te zien hoe Frankes schrijfproces in elkaar zat. 

De romans bevatten ook vele metafictionele uitspraken over zijn expressieve poëtica. 

Dat een roman de obsessies, fascinaties, gedachten van de auteur moet weergeven, 

komt voor in Traag licht waarin het ik-personage zegt dat de baas aan hem ‘zijn 

gedachten en herinneringen heeft […] toevertrouwd (Franke 2010, 217). In dezelfde 

roman uit het hoofdpersonage ook dat hij nu, doordat de baas stervende is, volledig 

vrij is, ‘Free at last’ (Franke 2010, 7, cursief in origineel). Franke heeft zich dus van 

de laatste kettingen kunnen bevrijden. In De verbeelding zegt Manou: ‘Echte kunst is 

niet voor de massa, echte kunst is voor jezelf’ (Franke 1998, 82). Naast de gevoelens 

van de schrijver, zijn vooral de gevoelens van de andere personages belangrijk. De 

verbeelding heeft het over een verlangen ‘dat niet in boeken staat die goed verkopen 

of dat voorkomt in films die prijzen winnen’, waarmee Franke impliceert dat zijn 

boeken wél dergelijke verlangens en gevoelens bevatten, gevoelens die belangrijk zijn 

(Franke 1998, 340). Ze geven een ander beeld van de werkelijkheid, maar komen niet 

in populaire werken voor. Franke schrijft over échte mensen, die bijvoorbeeld 

misbruik maken van situaties, want ‘over mensen die geen mensen zijn, is het 

onprettig schrijven en niemand koopt er wat voor; bovendien bestaan ze niet eens, wat 

in brede kring vaak wordt vergeten’ (Franke 2007, 105). De romans bevatten 

daarnaast ontelbaar veel fragmenten over het gebruik van fantasie bij het schrijven. In 

Traag licht zegt het ik-personage: ‘Gelukkig heb ik veel fantasie. Zeg maar gerust dat 

ik meer fantasie heb dan de werkelijkheid waarderen kan’ (Franke 2010, 196). Over 

het belang van die fantasie zegt hij in Uit het niets: 

‘Je hebt dromen,’ zei ik. ‘Je hebt wat was, je hebt het hier en nu, je hebt de 

harde werkelijkheid waaraan je je lelijk kunt stoten. Daartussen ligt een 
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oneindige vrijheid braak. Mijn vrijheid, de vrijheid van de lezers, zo ze willen. 

Voorbij waargebeurd. Alsmede het povere ik voorbij.  (Franke 2010, 69) 

Dit vat mooi samen hoe Franke staat ten opzichte van fictie en romans. De feiten, de 

ware gebeurtenissen, zijn slechts belangrijk in functie van het verhaal en ook de ‘ik’ is 

niet belangrijk, enkel de mens in het algemeen. Door fantasie te gebruiken kan de 

schrijver voorbij de obstakels reiken en krijgt hij een enorme vrijheid. In De 

verbeelding verwoordt Nelson hoe je een personage creëert aan de hand van die 

fantasie. Over de gesprekken die hij opvangt vanop zijn zuil zegt hij namelijk: 

Zelden hoor ik een heel gesprek, maar van al die flarden kan ik met mijn 

ervaring en verbeeldingskracht wel iets maken. Ik plak ze met mijn 

voortreffelijke gevoel voor de eigenaardigheden van een menselijk karakter 

eenvoudigweg aan elkaar en dan heb ik een personage, met wie ik wat spelen 

kan in mijn hoofd (Franke 1998, 29)  

Het is bijna alsof Franke zelf aan het woord is, al zal hij in interviews en 

beschouwingen nooit opscheppen. Ook hij gebruikt flarden van het echte leven, zijn 

mensenkennis en verbeelding om personages in het leven te roepen. Franke gelooft 

daarbij dat door fantasie te gebruiken de schrijver tot een echtere werkelijkheid komt. 

De zin ‘[p]as als het mij uitkomt, zal ik zeggen wat ik verzonnen en verzwegen heb 

om de waarheid te kunnen vertellen’, verwoordt dit idee letterlijk (Franke 1995, 155). 

Wanneer het ik-personage in Uit het niets naar een schilderij kijkt, oppert hij 

hetzelfde, namelijk ‘dat kunst meer van de werkelijkheid laat zien dan die 

werkelijkheid zelf’ (Franke 2007, 241). In een van zijn romans trekt Franke dit echter 

in twijfel. Het filosofisch personage Ilonke stelt namelijk de vraag: ‘[K]un je 

waargebeurde verhalen ook verzinnen?’ (Franke  2007, 123). Is het mogelijk om met 
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fantasie een waargebeurd verhaal te bedenken, een échte werkelijkheid?  

Franke probeert het in elk geval, door feit en fictie te mengen. In Zoek op liefde blijkt 

echter dat dit nooit volledig mogelijk is. De naakte waarheid, de volledige waarheid is 

niet te bereiken, blijkt uit een gesprek tussen het ik-personage en de neef: 

[de neef:] ‘Een beetje schrijver maakt van alles een verhaal… heb ik weleens 

gehoord. Dus ook van de naakte waarheid.’ 

[ik-personage:]‘Maar dan is de waarheid niet naakt meer.’  

[de neef:] ‘O nee? Wanneer is de waarheid dan wel naakt?’  

[ik-personage:] ‘Als je haar ziet en met de bek vol tanden staat… met 

stomheid bent geslagen… er geen woorden voor hebt’ ( Franke 2008, 131) 

Uit de romans blijkt ook de idee dat het leven vele onzekerheden bevat; wat 

werkelijk, de waarheid is, is niet altijd duidelijk, en dat is maar goed ook: ‘Wat 

waarheid is en wat onzin, kan niemand zeker weten, maar leven zonder onzin binnen 

handbereik is een lijdensweg, dat staat vast’ (Franke 2008, 9). Fantasie is echter niet 

alleen positief, je kan jezelf erdoor kwijtraken. In Traag licht zegt Sanne tegen de ik-

persoon: ‘[J]ij fantaseert te veel, dat is veel erger, dan raak je jezelf kwijt. […] Ik wou 

dat ik dat kon’ (Franke 2010, 89-90). Dit kan ook positief opgevat worden, wanneer 

de ‘ik’ opgaat in de anderen, een doel dat Franke zichzelf stelt. In Uit het niets zegt 

het ik- personage: ‘Ik ben wat in mijn bloed zit, wat ik heb meegemaakt, wat ik heb 

gedacht, wat ik heb gevoeld, wat ik heb verzonnen, wat ik heb geschreven, wat ik me 

voor kan stellen, wat ik…’ (Franke 2007, 69-70). Wat iemand verzint en schrijft is 

dus evengoed deel van hem. Die fantasie moet wel aards en natuurlijk blijven. In Uit 

het niets zegt de ik: ‘Natuurlijk zorgde ik er wel voor dat ik niets verzon dat opzichtig 
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vloekte met de voor iedereen waarneembare buitenkant, zeg maar de fysieke en 

psychische oppervlakte’ (Franke 2007, 11-12). Dit is een eis die Franke ook aan 

zichzelf stelt, al volgt hij die niet altijd volledig. Soms bevatten zijn boeken 

onrealistische fantastische elementen. Er vliegt bijvoorbeeld een zwarte vogel uit een 

spiegel, de ik-persoon heeft een vriendin met een doorzichtige huid, een standbeeld 

kan denken, voelen en waarnemen, een papegaai komt meeluisteren naar het verhaal 

van de neef, een pop vervloekt het nageslacht van zijn gebruiker en blijft generaties 

lang werken. Deze elementen ondersteunen echter de menselijke thema’s die hij wil 

bespreken en storen dus niet. 

Ook over de autonomistische poëtica zijn er heel wat metafictionele uitspraken te 

vinden. Het cyclische karakter van de doorlopende roman wordt benadrukt wanneer 

het ik-personage zegt: ‘Als portretschrijver ben ik geboren uit de spiegelglazen buik 

van een fictieve moeder en ik zal sterven in een boek dat eindigt waar het begon, op 

de drempel van de tijd’ (Franke 2010, 7). Dat de verhalen aan elkaar hangen en naar 

elkaar verwijzen komt ook impliciet voor in de idee dat alle menselijke verhalen op 

elkaar lijken en dus met elkaar verbonden zijn. In Zoek op liefde zegt een oude vrouw: 

Als je oud bent, doet het er niet meer toe of je zelf of iemand anders heeft 

meegemaakt wat je je herinnert… je ervaringen worden steeds meer de 

ervaringen van iedereen… je leven klontert langzaam maar zeker samen met 

dat van anderen… daarom vind ik het ook niet erg om dood te gaan… want de 

dood is alleen maar een stapje verder… dan val je samen met alle mensen die 

leefden en nog zullen leven (Franke 2008, 212). 

In De verbeelding gebruikt Franke het motief verstarring om kunst en schrijven te 

definiëren: 
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Had ik mijn leven niet moeten richten op wat alle schilders, alle beeldhouwers, 

alle schrijvers, alle fotografen, ja alle kunstenaars vanaf het begin van de 

mensheid doen: het leven stilzetten met verf of beitel, levens van mensen 

vastleggen in woorden die, eenmaal opgeschreven, de vrijheid van handelen 

stukje bij beetje beperken tot de literaire dood erop volgt? (Franke 1998, 35) 

Naast deze intratekstuele elementen, zijn er ook metafictionele uitspraken die te 

maken hebben met stijl. Wanneer het ik-personage wil uitleggen wat ‘traag licht’ is, 

zegt hij:  

Als ik het in hun eigen taal [de wetenschappers] zou opschrijven hoe ze erin 

slagen, begrijpen zij het alleen, maar ik wil juist dat iedereen het begrijpt, zelfs 

mijn broer die niet van lezen houdt en ook niet van gedachten waar niets mee 

te verdienen valt’ (Franke 2010, 194) 

Hiermee lijkt Franke te willen zeggen dat hij altijd eenvoudig wil schrijven, zodat al 

zijn ideeën door de lezer kunnen begrepen worden. Ook over intuïtief schrijven 

bevatten de romans enkele uitspraken. In Nieuws van de nacht zegt Laurens: 

Het onsamenhangende vertoon van diepe emoties maakt haar bang. Mij niet. 

Ik vind het juist eng als alles met alles samenhangt en oorzaken nooit 

ophouden gevolgen te hebben. Je sleept je van besluit naar besluit, pijnigt je 

geweten, graaft in je gevoel, terwijl het totaalbeeld van honderd besluiten al 

vastligt. Ik ben als de dood voor de structuur van vrije wilsbesluiten. Het is 

alsof er iemand in je rug duwt: je verzet je, je slaat lukraak rechts- en linksaf, 

en uiteindelijk kom je toch waar hij je hebben wil  (Franke 1995, 63-64) 
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Frankes romans zijn intuïtief geschreven. Er zijn verbanden, er is een structuur, maar 

net als het leven zijn vele verbanden willekeurig. Zoals de neef in Zoek op liefde zegt, 

expliceert Franke niet alles, want ‘een schrijver legt in zijn boeken toch […] niet uit 

hoe het precies in mekaar zit met zijn personages?’ (Franke 2008, 240). Ook is het zo 

dat ‘[w]ie schrijft [...] niet [moet] proberen alles tegelijk te vertellen […] want wie 

alles tegelijk wil vertellen, vergeet het wezenlijke’ (Franke 2007, 250). 

Ten slotte bevatten de romans ook metafictie in verband met de pragmatische poëtica 

van Franke. Zo blijkt uit de romans dat Franke geen populaire romans probeert te 

schrijven en dat hij niet gelooft dat je met romans veel kunt verdienen want ‘verhalen 

[zijn] niet van brood gemaakt’ (Franke 1998, 340 en 2007, 85). De boeken proberen 

emoties op te wekken bij de lezers en zorgen voor identificatie. Lezers herkennen zich 

‘vaak in de personages van echte romans. […] Dat verbaasde me niet, want ik had al 

veel eerder gemerkt dat het menselijke identificatie-vermogen van elastiek is’ (Franke 

1998, 11). Daarnaast kunnen ze er iets uit leren, want, zoals het personage Wim in Uit 

het niets zegt: ‘Sommige mensen kijken voorgoed anders om zich heen na het lezen 

van een boek’ (Franke 2007, 199). De lezer moet tijdens het lezen wel geduld hebben 

‘want […] wie ongeduldig leest, mist het wezenlijke’ (Franke 2007, 250, cursief in 

origineel).  

In dezelfde roman zegt de ik-persoon ook ‘Er schuilt veel troost in het onbegrijpelijke 

want als je alles zou begrijpen, zou je moeten aannemen dat het leven is wat het lijkt’ 

(Franke 2007, 117-118). 
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4.3.4 Stijl 
 
De schrijfstijl van Franke is aangenaam en niet te moeilijk. Hij slaagt erin om 

filosofische of wetenschappelijke ideeën op een zeer begrijpelijke manier weer te 

geven. In De verbeelding legt hij het concept verstarring uit, in Zoek op liefde de 

filosofie van Parmenides en in Traag licht het ingewikkelde concept ‘traag licht’. Bij 

dit laatste zegt hij letterlijk dat hij het eenvoudig en begrijpelijk wil uitleggen, zodat 

iedereen het kan verstaan (Franke 2010, 194). Hij besluit er ‘een sprookjesachtig 

verhaal van [te] maken’ aan de hand van de personificatie van een lichtstraal (Franke 

2010, 194). Het verhaal begint: ‘Er was eens een lichtstraal die niets dan stralen 

wilde’, en eindigt: ‘En hij leefde nog lang maar niet gelukkig, want nooit bereikte hij 

het punt in de verste verre verte’ (Franke 2010, 194-195). Deze manier van schrijven 

blijkt helemaal niet kleinerend voor de lezer of kinderachtig, maar juist heel 

begrijpelijk en poëtisch tegelijkertijd. Het geeft Franke de mogelijkheid om een 

ingewikkeld begrip te expliciteren en tegelijkertijd vele metaforische vergelijkingen te 

maken: ‘En toen hij eenmaal binnen was merkte hij dat hij steeds moeizamer 

vooruitkwam, alsof hij door vette zeeklei ploegde met botte messen, alsof hij duizend 

stapjes vooruitzette en vervolgens negenhonderdnegenennegentig achteruit’ (Franke 

2010, 195). Dit is typisch voor Frankes schrijfstijl. Zijn romans bevatten diepzinnige 

problemen en ideeën, zowel op filosofisch, wetenschappelijk als puur menselijk vlak. 

Ze worden op een begrijpelijke, maar ook poëtische wijze benaderd. De lezer zal niet 

altijd de diepe betekenissen doorgronden maar dit is niet hinderlijk voor het verhaal. 

Het zorgt ervoor dat de lezer bij herlezing steeds meer betekenissen zal ontdekken. 

Franke vervalt niet in lelijke eenvoud, platte verwoordingen, maar denkt na over de 

woordkeuze, probeert alles eenvoudig maar poëtisch en rijk te verwoorden. Om aan te 

tonen dat dit de algemene stijl van Franke is, heb ik bij elk van de onderzochte 
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romans telkens willekeurig een pagina gekozen en daar een paar poëtische zinnen uit 

gehaald. In Nieuws van de nacht heeft Louis het op pagina 80 over zijn dromen en 

herinneringen:  

De belangrijkste beelden, de heftigste beelden, vielen overigens nog steeds 

uiteen in duizenden stukjes die je niet op kon vangen. Soms maakte het gevoel 

van afbraak en wederopbouw plaats voor het donkere verlangen dat me erg 

bang maakte. (Franke 1995, 80) 

In De verbeelding zegt het zwarte personage Fatima: ‘Ik wil dat hij zwartwit foto’s 

van mij maakt, maar hij houdt van kleuren. Hij ziet veel meer kleuren in mij dan 

ikzelf. Ik denk dat mijn ziel in de kleur van mijn huid gevangen zit’ (Franke 1998, 

147). Deze roman is wel een uitzondering, aangezien er vele verschillende personages 

aan het woord komen, met hun eigen leven en stijl, waardoor de zinnen niet altijd 

even poëtisch klinken, zeker wanneer het verhaal in de ik-persoon geschreven is.  

In Uit het niets staat op pagina 141:  

Toen ik haar zachte huid voelde en haar lichaamswarmte in mij overvloeide, 

moest ik denken aan hoe ik als jongetje uit verveling de gloeiendhete 

kolenkachel aantipte, steeds een fractie van een seconde langer totdat het pijn 

deed, en uiteindelijk tot ik me er echt aan brandde. […] Toch vond ik mezelf 

een held. […] Wie zichzelf geen schouderklopjes kan geven, is vroeg of laat 

zichzelf en anderen tot last. Een gelukkig mens loopt naast zijn schoenen. 

(Franke 2007, 141, cursief in origineel) 

Zoek op liefde bevat het verhaal van een jongen die niet tegen daglicht kan. Hij krijgt 

rode vlekken en pijn, die wegtrekken na zonsondergang: ‘De rode vlekken zonken in 
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zijn huid als zandplaten in de zee bij hoogwater, want helemaal weg waren ze nooit, 

ze wachtten in weefselvocht op het licht als kakkerlakken achter plinten op de 

duisternis’ (Franke 2008, 123).  

In Traag licht staat de ik-persoon op het punt om te vertellen aan Francien dat hij 

onderzoekt wie het meisje (Mathilde) is op een oude naaktfoto. Hij heeft haar net 

verteld dat hij alles wil te weten komen over een bepaalde foto: 

Toen begon ze te lachen. Dat had ze niet moeten doen. Ik voelde me een 

meisje dat met volledige inzet balletpasjes oefent op haar slaapkamer en dan 

opeens wordt uitgelachen door haar broertje dat haar heeft staan begluren in 

de deuropening. Mathilde, die ik net met veel moeite naar ons toe had weten te 

lokken, ging er in haar blote kont beledigd vandoor. (Franke 2010, 113) 

De romans staan vol met dergelijke verwoordingen. Natuurlijk is dat niet bij elke zin 

zo, er is geen sprake van overmaat.  

Franke zorgt niet alleen voor een begrijpelijke en poëtische schrijfstijl, maar verandert 

die ook naargelang het personage dat aan het woord is. In Nieuws van de nacht is dit 

duidelijk het geval. De ik-persoon Laurens, die zogezegd ook de roman schrijft, is een 

journalist die in Amsterdam woont. Zoals André Matthijsse opmerkt is Laurens ‘als 

journalist goed thuis in het populaire randstedelijke idioom’ (Matthijsse 1995). 

Daarnaast is hij ‘verbaal vaardig, zijn pen is vlot en zelfs zijn dromen leveren spitse 

woordspelingen op’ (Matthijsse 1995). Ingrid Hoogervorst vindt dat ‘zijn zinnen […] 

nog te vaak taalvondsten [zijn] die het in de krant goed doen maar niet in een literaire 

roman’ en dat ‘de journalistieke gewoonte informatie tussen haakjes te plaatsen’ de 

roman niet ten goede komt (Hoogervorst 1995). De stijl lijkt dus aangepast te zijn aan 

wat een Amsterdamse journalist zou schrijven. Of dit de roman beter maakt of juist 
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niet, is voor discussie vatbaar. Een voorbeeld van deze stijl komt voor in een droom 

waarin Laurens Marius ondervraagt als een echte journalist:  

‘Journalistiek, Marius. Vertel eens wat over de journalistiek,’ zei ik balorig en 

nam een stevige slok die brandde in mijn keel. ‘Zie jij ons ook als de grootste 

concurrent van de psychiater? […] ‘Vast wel, Marius,’ onderbrak ik hem 

midden in een lange zin over het wereldwijde netwerk van de journalistieke 

maffia, ‘maar dat bedoel ik niet met het beconcurreren van de psychiater. Ik 

bedoel: huil jij wel eens? Om je vrouw bijvoorbeeld? Om je dochter? Je 

vader? Je moeder? Of om jezelf?’ (Franke 1995, 97). 

Laurens wil in dit fragment de journalistiek bekritiseren, waardoor het gebruik van 

een journalistieke stijl ironisch wordt. Daarnaast is het verhaal ook zeer associatief 

geschreven, het verspringt van het ene naar het andere fragment, en volgt dus ook op 

die manier het personage dat verward is, een traumatische ervaring heeft meegemaakt. 

De brieven van zijn vader hebben dan weer een andere stijl dan de rest van het 

verhaal, zijn aangepast aan dat personage. 

In De verbeelding past Franke zijn stijl ook aan aan de personages, en aangezien er 

veel personages aan bod komen, zorgt dat voor veel verschillende stijlen.  

De verteltoon wisselt daardoor van eenvoudig zakelijk naar poëtisch; de taal 

‘balanceert tussen beschaafd en grof, kinderlijk en pornografisch’ (DS 1998). Het 

standbeeld Nelson bijvoorbeeld, spreekt veel beschaafder (bv. ‘[v]aak leg ik mijn 

gehoor rust op en ben ik mij van het lawaai nauwelijks bewust’) dan het personage 

Keith (bv. ‘Fuck…Fuck! […] Amy is vreemdig, uitheems vreemdig. […] De 

oudelullen-Kinks’) (Franke 1998, 23 en 163, cursief in origineel). Soms schrijft 

Franke in de derde persoon, soms in de eerste persoon. De stijl blijft bij de derde 
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persoon ook altijd bij het personage passen, ook de zinnen van de verteller. Het 

hoofdstuk over Keith begint bijvoorbeeld met een verteller die beschrijft wat Keith 

doet: ‘Een jongen met een baseballpet op opent het bovenste knoopje van zijn 

spijkerbroek en ritst gauw zijn gulp open. Hij heeft de kleine Keith nog niet naar 

buiten gehaald of het spuit eruit, middenin de porseleinen pisbak met van die witte 

balletjes tegen de stank’ (Franke 1998, 161). Het is vaak niet duidelijk wat externe en 

wat interne focalisatie is, ze vloeien in elkaar over.  

Ook in de doorlopende roman wordt de stijl aangepast aan de verschillende 

personages. De stijl van het ik-personage is bijvoorbeeld heel anders dan die van zijn 

eerste liefde, Janneke, van de neef of van de vrouw uit het dagboek. In Uit het niets 

komt de eerste liefde van de ik-persoon aan het woord, Janneke, die na zoveel jaren 

een brief naar hem stuurt. Die staat niet alleen boordevol schrijffouten, maar ook vol 

onvolledige of juist heel lange en onduidelijke zinnen. In het fragment heeft de ik-

persoon er de spelfouten uitgehaald ‘want anders leest het niet lekker en ze zouden 

maar afleiden van wat ze vertelde’: 

Ik had dus geeneens een moeder want ze zeiden dat mijn moeder dood was en 

dat was ergens ook wel zo maar dus ook niet ergens. Wat is een moeder als je 

geeneens een moeder hebt. Mijn moeder gilde heel hard. Ik wist niet waarom 

maar toen ik kijken ging was ze weg. Dat kan niet zegt mijn man. Hij maakte 

drie kinderen bij me dat is waar dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Maar het 

kon dus wel. (Franke 2007, 229-230) 

Deze verwarrende stijl past duidelijk bij een niet al te ontwikkelde vrouw. In Zoek op 

liefde praat de ik-persoon met ‘de neef’ die hem kan vertellen wat het ergste is wat je 

kan zeggen. Uit zijn houding, kleren, acties en taalgebruik spreekt dat hij een volks 
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type is. Hij zegt om de haverklap ‘fraai is dat’ en gebruikt ook af en toe christelijke 

uitspraken: ‘Zo, dus u wilde mij spreken over mijn neef, God hebbe zijn ziel…fraai is 

dat. Hier ben ik’ (Franke 2008, 41) Later in het verhaal blijkt dat hij een moeilijk 

leven had (en dus reden had om vaak ‘fraai is dat’ te zeggen) en dat zijn geloof in 

Maria zijn leven heeft bepaald. Uit wat hij zegt en niet zegt spreekt ook 

terughoudendheid en agressie. Traag licht bevat een fragment uit een dagboek van 

1897. Het ik-personage hierin schrijft in archaïsch Nederlands en verouderde spelling, 

wat past bij haar en haar tijd. De tekst bevat bijvoorbeeld termen als dientengevolge, 

sedert, ofschoon, kieschheid, cahier, en vervoegingen als ‘den nacht’, ‘kleinen’ 

(Franke 2010, 18, 21, 22). Een fragment toont de verschillen in woordkeuze en 

gedragingen met die van onze tijd: 

Nog immer betreur ik hoe ik hem tijdens onze eerste liefdesnachten tegenhield 

in zijn vrijmoedigheid en loog dat mijn vrouwelijke schaamte zich tegen 

geheele naaktheid verzette. Juist vrees voor de ongeremdheid mijner lusten, 

bracht mij tot die geveinsde zedelijkheid. Ik vreesde zijn afwijzing als ik mij 

te vrij zou gedragen en daardoor twijfel aangaande mijn reputatie zou 

oproepen. (Franke 2010, 19). 

Soms duidt Franke aan dat er iemand anders aan het woord is of dat er een ander 

verhaal verteld wordt dan het hoofdverhaal. Hij doet dat aan de hand van lettertypes, 

lettergroottes of het cursief plaatsen van letters.  

Hieruit kan afgeleid worden dat de romans veelstemmig zijn. Nieuws van de nacht 

laat vooral het hoofdpersonage Laurens aan het woord, maar ook zijn vader krijgt via 

de brieven die hij verstuurt kans om zijn visie te vertolken. Daarnaast krijgen andere 

personages de mogelijkheid om hun mening te verkondigen, via gesprekken met 
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Laurens. In De verbeelding wordt het hoogtepunt van meerstemmigheid in Frankes 

oeuvre bereikt. Hier laat hij een twintigtal personages aan het woord, elk met hun 

eigen ideeën, gevoelens, problemen. In de doorlopende roman Voorbij ik en 

waargebeurd is vooral het ik-personage aan het woord, maar zijn visie wordt vaak 

afgewisseld met andere verhalen, met andere personages. Daarnaast voert hij 

gesprekken met vele andere personen, die hun visie op de werkelijkheid tonen.  

Dat Franke de stijl aanpast aan de personages en meerstemmig schrijft, zijn twee 

autonomistische elementen die zijn wereldbeeld ondersteunen. Ze benadrukken 

immers dat één werkelijkheid niet bestaat, maar dat er verschillende perspectieven 

zijn, dat de werkelijkheid gefragmenteerd is.  

De romans lijken redelijk intuïtief en associatief geschreven, hoewel ze een zekere 

opbouw en structuur bevatten. Dit gaat niet zo ver dat de romans onverstaanbaar 

worden. Franke weet altijd waar hij naartoe gaat. In Nieuws van de nacht bijvoorbeeld 

zijn er, zoals Janet Luis zegt, ‘veel korte en kortademige episoden, die niet op elkaar 

aansluiten’ (Luis 1995). ‘Nu eens blikt hij [de hoofdpersoon Laurens, RT] terug op de 

hele geschiedenis, dan weer bevindt hij zich in zijn jeugd of in een nabijer verleden’ 

(Luis 1995). In deze roman heeft die chaos, het verspringen tussen heden en verleden, 

zijn functie, want het past bij de toestand van het verwarde hoofdpersonage (dat een 

jeugdtrauma heeft). Daarnaast dwingt het de lezer tot de nodige aandacht om zich te 

blijven inleven in de innerlijke wereld en beleving van het hoofdpersonage. Op die 

wijze kan de lezer de rijkdom aan ideeën in deze roman ten volle kritisch 

beschouwend en met mededogen in zich opnemen.  

In De verbeelding springt Franke van het ene personage naar het andere, keert soms 

terug naar een vorig personage of bekijkt hetzelfde gebeuren door de ogen van een 

ander personage. De werkelijkheid wordt daardoor veel genuanceerder getoond dan 
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wanneer alleen maar de uiterlijk waarneembare werkelijkheid wordt beschreven 

vanuit één personage. De personages zijn slechts met elkaar verbonden door het 

portretje van Emma Hamilton en zijn heel verschillend. In de drie delen van de 

doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd wordt die intuïtieve schrijfstijl nog 

verder doorgevoerd. De ik-persoon vertelt vrij, associatief, over zijn verleden, heden 

en over de levens van andere echte of verzonnen personages. Die associatieve manier 

van schrijven is het meest aanwezig in de eerste roman van die reeks, Uit het niets. De 

volgende twee romans hebben duidelijkere leidraden die de afzonderlijke verhalen 

min of meer verbinden.  

De ‘chaos’ die Franke creëert lijkt de chaos van het leven (en menselijke gedachtes en 

gevoelens) te willen imiteren. Hoewel de verbanden grillig zijn en niet altijd logisch 

lijken, hangt alles in het leven met elkaar samen. De kronkelige samenhang lijkt voor 

Franke ook een ideale manier om zijn vele ideeën aan de man te brengen en de lezer 

alert te houden. Een voorbeeld van deze intuïtieve manier van schrijven is het 

verhaaltje dat het ik-personage in Traag licht vertelt over een koppel dat ruzie heeft 

over een souvenir gekregen van de schoonmoeder. Het komt uit het niets: ‘Nu eerst 

even geheel buiten het stramien een linkse directe met een verhaal dat vroeg of laat 

mee moet klinken in deze zwanenzang, wil ik mij aan het slot echt leegverteld voelen’ 

(Franke 2010, 73). Hierna gaat de ik-persoon gewoon voort met vertellen over zijn 

eigen leven. De ik-verteller voelde de nood om het te vertellen, dacht er precies net 

aan, zoals je in een gesprek ook plots een anekdote kunt vertellen, vond het belangrijk 

en volgde zijn intuïtie. 
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4.4 Pragmatische poëtica 

 

Ten slotte onderzoek ik de interne pragmatische poëtica. Daarbij kijk ik of de romans 

emoties proberen los te weken bij de lezer en of ze een ideologie proberen over te 

brengen of didactisch zijn. 

 

Frankes romans zitten boordevol emoties en elementen die gevoelens kunnen 

opwekken bij de lezer. Daarbij is Franke niet uit op goedkoop effect, sensatie, maar 

op het tonen van menselijke emoties en interacties. De gebeurtenissen in de romans 

volgen elkaar snel op, maar karakter en gevoelsleven worden voldoende en 

herkenbaar uitgewerkt, waardoor de lezer zich gevoelsmatig bij iets of iemand 

betrokken kan voelen. Daarnaast spoort de niet-veroordelende toon van de verteller de 

lezer aan om met een open geest de individuele lotgevallen van de personages te lezen 

en zich in te leven. Sommige situaties heeft de lezer wellicht zelf al meegemaakt, 

andere niet, sommige zijn heel vreemd. Frankes verteltrant vraagt ook begrip voor die 

situaties. Laurens vertelt over zijn speciale (incestueuze) relatie met zijn moeder, 

Rogier over zijn fascinatie voor kruisafnemingen, Amy over haar angst voor beestjes 

die ze moet verdrijven met orgasmes, David over zijn onbeantwoorde liefde, Kathy 

over haar verliefdheid voor haar geschiedenisleraar, Forster over het verlies van zijn 

dochter door een ongeluk dat hij zelf heeft veroorzaakt, de neef over zijn stukgelopen 

relatie, een vrouw uit 1897 over haar jaloezie, Jan Schut over zijn geaardheid, 

Francien over haar kinderwens, die haar partner, de ik-persoon, niet heeft.  

 

In wat volgt geef ik als voorbeeld een uitgebreider tekstfragment om verder te 

verduidelijken hoe Franke doelgericht emoties beschrijft. In Traag licht vertelt Sanne 
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aan de ik-persoon dat ze een incident heeft meegemaakt met werklui die elke ochtend 

al heel vroeg lawaai begonnen te maken. Omdat ze haar slaap hard nodig had, had ze 

besloten de werkmannen te vragen pas later met hun luide machines te werken. Haar 

beleefde poging werd echter niet positief aanvaard en de angstige en vernederende 

situatie waarin ze verzeild raakte, is een goed voorbeeld voor de manier waarop 

Franke emoties beschrijft, opwekt bij de lezer en begrip creëert. De drie werkmannen 

negeren haar verzoek en gaan over tot intimidatie: 

De kleine deed een stap naar voren. Ze voelde de adem van de derde in haar 

nek. En toen sloeg haar woede een-twee-drie op de vlucht en loste de heel 

dappere, agressieve Sanne in angst op. Wat overbleef was een bibberende 

gestalte met opgetrokken schouders. Ze zag dat de staart zijn hand hief, maar 

voordat hij haar kon slaan, zonk ze op haar knieën.  

‘Alsjeblieft, doe maar met me wat jullie willen, maar alsjeblief, geen geweld, 

doe het een beetje voorzichtig.’ 

Ze zei het zo zacht, dat ze het misschien niet eens hoorden. Maar dan moesten 

ze gezien hebben dat haar lichaam zich al overgegeven had.  

‘Weet je,’ had ze tegen Esther gezegd. ‘Op de een of andere verschrikkelijke 

manier heb ik mezelf verkracht.’ 

[…] En weer was ze woedend in huilen uitgebarsten. Snikkend, 

ineengekrompen als een hulpeloos kind, drong het tot haar door dat ze het 

helemaal alleen moest oplossen.  

[…] Jammer nou, nee, dat wordt echt niets, geen zin, hij wil niet rijzen voor je. 

[…] Wij willen jou helemaal niet neuken, trut, daar ben je te lelijk en te oud 

voor. […] Maar goed, als je dan zo graag wilt, laat dan maar eens aan de 

jongens zien hoe mooi je bent… nee… onder je kleren bedoel ik. […] Toen 
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begonnen ze te lachen en dreven haar langzaam de tegenoverliggende hoek in. 

[…] Ze hoorde wat ze niet horen kon, wrede harde stemmen die niet zwijgen 

wilden. Dat maakte haar zo bang dat ze in haar broek plaste. In een 

wanhopige poging de stroom te stelpen greep ze krachtig met haar hand in 

haar kruis. […] ‘En nou opgedonderd, geile trut, er moet hier gewerkt worden. 

Ga je thuis maar zitten vingeren maar niet hier, morgenvroeg, dan heb je alle 

tijd, dan beginnen we nog een half uurtje eerder.’ Toen zag hij haar druppelen.  

Op zijn gezicht grijnsde de duivel.  

‘Ja, jezus, sta je hier de boel ook nog een beetje onder te pissen. Hup, dat 

kunnen we hier niet hebben, wegwezen.’ (Franke 2010, 161-166, cursief in 

origineel) 

Dit fragment bevat veel emoties, zoals angst, onmacht, schaamte, verdriet, sadistische 

gevoelens, machtsvertoon, woede. Ze worden niet sensationeel beschreven, maar 

menselijk. Sanne komt in een vernederende situatie terecht die niemand wil 

meemaken, maar die iedereen zich kan voorstellen. Als lezer ervaar je dit als heel 

herkenbaar. De beschreven gevoelens komen sterk overeen met wat je zelf in een 

dergelijke situatie zou kunnen ervaren. Daarbij worden de emoties en acties zonder 

veroordeling beschreven, wat inleving verder aanmoedigt. Dat ze uit angst in haar 

broek plast wordt niet beoordeeld, niet afgekeurd, of meelevend beschreven. Het 

wordt enkel vastgesteld. Er komen wel beoordelingen in de tekst voor, maar die 

worden niet door een verteller gegeven, wel door de andere personages. Uit de 

woorden van de werkmannen bijvoorbeeld klinkt minachting. De zin ‘[o]p zijn 

gezicht grijnsde de duivel’ kan als beoordelend worden geïnterpreteerd, maar ook 

gewoon als een beschrijving, een vergelijking van een fysieke uitdrukking.  

Het inlevingsvermogen van de lezer wordt nog meer geprikkeld wanneer ook de kant 
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van de werkmannen wordt getoond. Dit komt al voor tijdens het incident zelf, nadat 

‘de staart’ heeft gezien dat Sanne in haar broek heeft geplast en haar heeft bevolen om 

weg te gaan: ‘De kleine en die andere stonden er niet lachend, maar bedremmeld bij, 

alsof hij niet alleen haar maar ook hen uitfoeterde, maar misschien, heel misschien, 

hadden ze gewoon een beetje medelijden met haar’ (Franke 2010, 166, cursief in 

origineel). Daarna beslist Sanne om wraak te nemen door de vrouw van ‘de staart’ te 

vertellen dat hij haar heeft verkracht. Ze verwacht een ‘jonge vrouw, hoogblond, 

schreeuwerig type met lange roodgelakte nagels en grote, bh-loze borsten’, maar 

ontmoet een ‘vrouw van [haar] […] leeftijd, misschien iets jonger, met een mooi lief 

gezicht en zachte ogen’ die haar vriendelijk aankijkt en smaakvolle kleren draagt 

(Franke 2010, 165 en 167). De buurt waar ze wonen ziet er beschaafder en gewoner 

uit dan ze verwachtte en ook de reactie van de vrouw wijkt af. Sanne vertelt haar dat 

ze van ‘de staart’ houdt, en hij van haar, waarna de vrouw rustig reageert dat ze het 

verder af zal handelen. Sanne had ‘op gegil, gevloek, gejank en ordinair gescheld 

gerekend, maar totaal niet op dit’ (Franke 2010, 168). Na het gesprek komt ze het 

dochtertje van de man tegen, waardoor ze zich nog slechter voelt over haar daad 

(Franke 2010, 168). Deze fragmenten wekken bij de lezer zowel begrip op voor Sanne 

als voor de werkmannen, al zal de lezer wellicht meer meeleven met Sanne, want de 

werkmannen hebben haar vernederd.  

Franke vindt dat je troost kan vinden ‘in de evocatieve kracht van een passage’ en ‘de 

schoonheid van de taal’ (Franke 2004, 136). Een voorbeeld hiervan in zijn werk is de 

dood van Marion, de geliefde van Wim. Wim vertelt in Uit het niets hoe hij door een 

stom ongeluk de dood van zijn vriendin heeft veroorzaakt. Hij verhaalt hoe hij met 

haar in Frankrijk naar een mooi plekje reed om daar wat te genieten van de natuur en 

het fraaie uitzicht. Hij sluimert in, maar ontwaakt plots met een schok: 
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Ik trok de handrem aan en sprong eruit,’ zei Wim, zo akelig langzaam dat zijn 

stem brak. 

‘Marion lag niet meer achter maar voor de auto. Ze was twee keer door mij 

overreden. Even later stierf ze in mijn armen. Ze had…’  

Het praten viel hem erg zwaar. De tranen liepen over zijn wangen. 

[…] ‘Goed dan.’ Hij schraapte zijn keel en veegde de tranen uit zijn ogen. 

Wijd open stonden ze, maar ze leken niets te zien. 

‘Ik hield haar in mijn armen. Ik ga dood, fluisterde ze.’ (Franke 2007, 212) 

Na het droevige verhaal zegt de ik-persoon: 

‘Ja.’ Meer wist ik niet uit te brengen. Mijn keel deed pijn. Ik wist al dat 

mensen meer op elkaar lijken dan van elkaar verschillen, maar nog nooit had 

ik zo sterk gevoeld dat dit ook gold voor de belangrijkste gebeurtenissen in 

hun levens.  

We hielden een geliefde in onze armen, zoals Maria na de kruisafneming haar 

zoon in haar armen hield. 

Het sterft van de piëta’s in de wereld. 

Zwijgend dronken we de fles leeg. Af en toe legden we een hand op elkaars 

hand. Ik wilde natuurlijk ‘ik hou van je’ zeggen toen ik wegging, want dat 

verlangt het verhaal, maar dat deed ik niet, want het zou goedkoop zijn en niet 

waar. (Franke 2007, 214). 

Dit fragment verhaalt in trefzekere poëtische woorden (bv. de vergelijking met 

piëta’s) een tragedie die iedereen in zijn leven meemaakt: het verlies van een geliefde. 

Vaak komen daar ook schuldgevoelens bij kijken. De lezer kan troost vinden in het 

gemeenschappelijke verdriet, zoals de ik-persoon troost ervaart in de gedachte dat hij 

niet alleen is met zijn leed. Het verhaal wordt ook levensecht en vitaal met sprekende 
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beelden verteld, zelfs de ik-persoon stelt het zich levendig voor, wat het voor de lezer 

nog herkenbaarder maakt: 

We reden met de auto door Suisse Normande op zoek naar een mooie, koele 

plek aan de rand van een bos. Ik weet nog dat we een vervallen kapelletje 

zagen dat helemaal was overwoekerd door een klimop. […]  Wim begon 

steeds langzamer en met een zwaardere stem te praten, hij rekte de woorden 

uit alsof ze van elastiek waren. […] Mijn ogen vielen dicht. Ik zag hem liggen 

in die auto met geopende deuren. Boven de velden trilde de lucht van de 

warmte. (Franke 2007, 211-212). 

Ook de situatie erna wordt heel beeldrijk verteld. Frankes romans bevatten veel 

troostende en herkenbare passages zoals deze. Hij toont op een invoelende manier hoe 

mensen zoeken naar geluk, maar er dan toch niet in slagen dat te vinden of vast te 

houden. Dit is heel herkenbaar voor elke mens en kan dus ook troostend zijn. We zijn 

niet alleen op deze wereld, iedereen maakt hetzelfde mee. Het personage Louis in De 

verbeelding zoekt liefde, vindt die bij Manou, slaagt er niet in om haar fysiek lief te 

hebben of haar hart volledig te veroveren (ze verlangt nog naar een ander) en verliest 

dus het spel der liefde. De boeken bevatten heel wat emoties die in populaire 

literatuur of televisieprogramma’s niet meteen voorkomen. In De verbeelding  wordt 

dit zelfs letterlijk gezegd, wanneer Forster ‘een verlangen [heeft] dat niet in boeken 

staat die goed verkopen of dat voorkomt in films die prijzen winnen’ (Franke 1998, 

340). Dat verlangen heeft te maken met de dood van zijn dochtertje, die hij nog altijd 

niet heeft aanvaard. Het lange proces van aanvaarding komt er pas wanneer hij dat 

rare verlangen inwilligt, haar graf bezoekt en de gegraveerde tekst op haar zerk 

aanpast (Franke 1998, 340-343). De romans geven ook geen antwoorden op 

levensvragen. De personages volgen elk hun eigen weg, gaan op zoek naar liefde, 
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maar krijgen, samen met de lezer, geen antwoorden. In Uit het niets zegt het ik-

personage dan ook: ‘Er schuilt veel troost in het onbegrijpelijke want als je alles zou 

begrijpen, zou je moeten aannemen dat het leven is wat het lijkt’ (Franke 2007, 117-

118). 

 

Naast de emotionele aspecten, onderzoek ik of de romans ideologieën bevatten, 

didactisch zijn. Bij geen enkele van de vijf romans is een uitgesproken boodschap te 

ontdekken. Ze zeggen bijvoorbeeld niet dat alles altijd goed komt, hebben geen 

religieus geïnspireerde boodschap, of beweren niet dat familie het belangrijkste is. Ze  

stellen geen normen, waarden of oordelen voorop, maar prikkelen wel om erover na te 

denken. De onderzochte boeken gaan allemaal over de menselijke conditie en 

zingeving. Ze tonen dat mensen lijken op en verschillen van elkaar, dat de waarheid 

veelzijdig is en complex, vertellen de verscheidene kanten van één verhaal, de 

verschillende invulling en beleving van de betrokkenen en nodigen uit om begrip te 

hebben voor elk individu. Ze bevatten de idee dat het leven chaotisch is, en geen 

duidelijke boodschappen of doelgerichtheid bevat. De romans hebben dus niet één 

boodschap, maar vertellen verhalen die veel ideeën bevatten met de menselijke 

conditie als centraal gegeven. Ze handelen over dood, liefde, geluk en leven en 

beelden voortdurend herkenbare, maar ook vreemde situaties uit.  

Het belangrijkste doel van de tekst lijkt niet het verhaal zelf te zijn, maar wat de lezer 

(en de schrijver) er persoonlijk uit kan leren. Zoals Janet Luis zegt, gaat het in Nieuws 

van de nacht : 

om een paar grote tegenstellingen, die de individuele lotgevallen een 

algemener aanzien geven. De hoofdpersoon ziet zich gedwongen tot een keuze 

tussen gevoel en verstand, binnen- en buitenkant, het echte leven en de kale 
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nieuwsfeiten, tussen de nachtelijke en de dagelijkse kant van het bestaan. 

Zoals de titel al aangeeft kiest hij voor het nieuws van de nacht, voor het 

doorgronden van de innerlijke roerselen. (Luis 1995) 

In de roman gaat het om het ‘onuitputtelijke, universele vraagstuk: kan een mens zich 

bevrijden van zijn erfelijke belasting?’ (Luis 1995). Ook in De verbeelding komen 

heel wat interessante ideeën over het leven en de mens voor. Franke gebruikt 

daarvoor rond de twintig personages. Zoals het standbeeld Nelson vanop zijn sokkel 

zegt: 

Op het niveau van de ziel, zoals die zich schikken moet naar de voorwaarden 

van het leven, gaat het toch altijd over hetzelfde: liefde, verlangen, 

eenzaamheid, dood en schuld. (Franke 1998, 29)  

Een van de personages, de buschauffeur Forster, worstelt in de roman met een van de 

verschrikkelijkste drama’s die je kan meemaken: de dood van je kind. Daarbij komt 

nog dat er gesuggereerd wordt dat hij zelf, met zijn bus, het ongeluk heeft veroorzaakt. 

Deze problematiek is één van de vele voorbeelden van menselijke drama’s in deze 

roman. In de doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd komt de lezer nog 

dichter bij de hoofdpersoon, omdat die zoveel lijkt op de schrijver Franke. De ik-

persoon vertelt over zijn eigen jeugd, liefdes- en andere ervaringen en luistert naar de 

verhalen van anderen. Het ik-personage vertelt bijvoorbeeld over zijn angst voor het 

vaderschap en zijn schuldgevoelens over de dood van een geliefde; een ander 

personage, Lucien, vertelt over zijn gokverslaving. Zoals Franke zelf zegt in een 

interview blijft het hier gaan om herkenbare universele thema’s.  

Ik wilde ‘Voorbij ik en waargebeurd’ schrijven vanuit een naamloze ik-

persoon, een soort Elckerlyc, een personage dat groter is dan zichzelf. Hij 
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walst door de hele geschiedenis heen. Zijn leven weerspiegelt een beetje de 

mensheidsgeschiedenis, dat was althans mijn ambitie die nu bruut 

onderbroken is [hij weet dat hij ongeneeslijk ziek is, RT], maar hopelijk kan ik 

daar toch in de kern nog recht aan doen. (Franke 2010, 246) 

Naast de ideeën die uit de verhalen zelf blijken, worden er ook vaak ideeën door de 

personages geuit, inclusief door de verteller. Zo zegt Manou in De verbeelding: ‘Wie 

zich schaamt voor zijn gevoel, verdient het niet te leven’ (Franke 1998, 64). Bonchan 

zegt in dezelfde roman: ‘We zijn allemaal slachtoffers van de liefde, maar niemand 

wil dat de dader opgepakt wordt, of wel?’ (Franke 1998, 86). In Uit het niets wordt de 

filosofie van Parmenides besproken en heeft het ik-personage talrijke filosofische 

gesprekken met zijn vriendin Ilonka. In dezelfde roman zegt de ik-persoon dat ‘geluk 

[…] bedrog [is], maar mooi bedrog, het mooiste bedrog dat er bestaat’ en dat ‘elk 

geluk wanhoop in zich draagt’ en ‘in elke wanhoop geluk schuilt (Franke 2007, 31, 

226, cursief in origineel). ‘Het toeval lijkt op geluk, het komt wanneer het wil maar 

het laat zich niet afdwingen’ (Franke 2007, 97). Ook over rouw uit de ik-persoon een 

mening: ‘Rouw bevestigt dat de mens in alle mensen zit, want wie rouwt betreurt ook 

zichzelf’ (Franke 2007, 197). En over eenzaamheid: ‘Vrijwillige eenzaamheid is of 

een contradictio in terminis of een langzame zelfmoord’ (Franke 2007, 223). Ook 

Zoek op liefde bevat ideeën die de lezer uitnodigen tot nadenken. De ik-persoon 

mijmert dat ‘[a]lles […] doordesemd [is] van twijfel, ook wat al gebeurd is en niet 

meer veranderen kan’, dat je soms beseft dat je gevoelens ireëel, onzinnig zijn, maar 

ze niet kunt verdrijven en dat ‘[w]ie zich niets van anderen aantrekt, […] geen 

boodschap [heeft] aan zichzelf (Franke 2008, 23, 71, 91). Dat ‘af en toe een stap in de 

goede richting [beter is] dan apathisch op je kont blijven zitten’, ‘een leven zonder 

passie, […] niks [is]’ en of er iemand weet of hij een rol speelt of zichzelf is (Franke 
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2008, 173, 203, 210-211). Traag licht zegt ‘dat de dood van je kind het ergste is wat 

je kan overkomen’ (Franke 2010, 16). 

De romans van Franke roepen veel meer vragen op dan ze antwoorden geven. Ze zijn 

niet enkel uit op ontspanning en amusement en de schrijfstijl en thematiek volgen niet 

de normen van de populaire boeken. Franke schrijft geen detectives, liefdesverhalen, 

fantasy, thrillers, biografieën, maar atypische boeken die vol ideeën zitten en de lezer 

uitdagen. Het zijn licht-filosofische en psychologische boeken in verhalende vorm 

over de menselijke conditie en intermenselijke relaties. Al bevatten de romans ook 

heel wat fantasie, toch wordt de lezer een realistisch en genuanceerd beeld van 

mensen en de mensheid gegeven. De boeken tonen levens, problemen, gevoelens van 

echte mensen, met hun vreemde kanten. Er wordt nooit een oordeel uitgesproken of 

een personage te ideaal voorgesteld (behalve misschien door de ogen van een ander 

personage, zoals Nelsons beeld van Emma). De verhalen tonen mensen en delen van 

de wereld die door de media en in populaire films en boeken minder vaak getoond 

worden. Zo wordt het gezin van een werkman getoond, de visie van de ‘marginale’ 

Keith en die van mensen met geestelijke problemen (Fatima, Laurens). De boeken 

zijn betekenisvol voor de maatschappij, want ze doen ons andere mensen, uit diverse 

sociale klassen, begrijpen. Of zijn romans de werkelijkheid hebben veranderd, laat ik 

in het midden. Zelf schrijft hij hierover: 

En laat ik nu dan maar bekennen dat ik mij […] niet meer los kan maken van 

de fascinerende gedachte dat Romney het naaktportretje van Emma Hamilton 

heeft geschilderd omdat ik het twee eeuwen later in een roman nodig had. […] 

Maar ik wist hem om te praten. […] Het portretje bestond dus niet, maar nu 

bestaat het wel. En wat zou het mooi zijn geweest als ik nu een déjà-vu had 

gekregen. (Franke 2004, 35) 
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Romans kunnen de werkelijkheid veranderen in die zin dat ze hun lezers met ideeën 

beïnvloeden en hen anders naar de werkelijkheid doen kijken. Frankes werken 

prikkelen, stellen vragen, reiken ideeën aan en bieden dus kansen tot verandering van 

denken. Zoals het personage Wim in Uit het niets zegt: ‘Sommige mensen kijken 

voorgoed anders om zich heen na het lezen van een boek’ (Franke 2007, 199). 

Franke speelt ook met morele grenzen en spoort hierdoor zijn lezers aan tot nadenken. 

Een sekspop speelt een belangrijke rol, Amy gelooft in beestjes die ze met orgasmes 

moet verdrijven, incest wordt besproken, gokken, schilderijen met expliciete seksuele 

elementen, diefstal, homoseksualiteit, pesten, onvrijwillige doodslag, naaktfoto’s en 

seks met jongvolwassenen (de vrouw Amy met de tiener Keith).  

De romans bevatten ook heel wat ‘niet-geschreven passages’, fragmenten die de 

auteur heeft geïmpliceerd, maar niet beschreven en die de lezer zelf kan invullen. In 

Nieuws van de nacht bijvoorbeeld, worden heel veel verwijzingen gemaakt naar 

Laurens’ traumatische verleden die de lezer zelf kan vervolledigen. In het begin van 

de roman zijn die aanwijzingen nog zeer vaag aangezien de lezer helemaal nog niet 

weet wat er aan de hand is. Ook wordt er nooit expliciet gezegd wat zijn moeder met 

hem heeft gedaan, al wordt het duidelijk dat er incestueuze zaken gebeurd zijn.  

In Zoek op liefde moet de lezer ook zelf antwoorden vinden:  

‘En wat zei die neef daarna nou precies voor gemeens tegen je in het 

struikgewas?’  

Hij verstrakte. 

‘Zo is het wel goed,’ zei hij. ‘Als je aandachtig naar me geluisterd hebt, kun je 

dat zelf wel bedenken… hád je dat al moeten bedenken.’ (Franke 2008, 240) 
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5 Conclusie 

Voor het onderzoek van Frankes mimetische poëtica heb ik het autobiografische en 

encyclopedische gehalte van zijn interne en externe poëtica besproken. Daarnaast heb 

ik ook gekeken naar hoe de werkelijkheid volgens hem in romans dient te worden 

weergegeven en of dit ook zo is in zijn werk.  

Ten eerste heb ik de autobiografische elementen in de externe poëtica en in het werk 

van Franke besproken. Zoals Franke ook zelf toegeeft zitten er elementen van zijn 

leven en ervaringen in zijn werk. Geen enkel boek is echter autobiografisch te 

noemen als we de definitie van Van Dale en Lejeune volgen. Franke heeft dus zijn 

externe poëtica (geen autobiografische boeken te schrijven) toegepast in zijn romans. 

De doorlopende roman Voorbij ik en waargebeurd bleek een ietwat speciaal geval. De 

naamloze ik-persoon lijkt hierin wel zeer op Herman Franke. Door het gebruik van 

voldoende fantasie bleef de grens tussen waar en niet waar echter zeer vaag, waardoor 

ook deze roman geen autobiografie is. Franke blijft hier volgens mij nog wel binnen 

zijn eigen regels, maar nadert toch wel dicht de grens. Vooral zijn ideeën over ‘stille 

slachtoffers’ worden bijna met voeten getreden. Aangezien zijn biografieën niet zo 

gedetailleerd zijn en hijzelf daar niet zoveel over zegt, is niet duidelijk of er veel 

details over zijn familie en vrienden waar zijn, maar als dat zo is, overtreedt hij zijn 

eigen regel van het maken van literaire slachtoffers. Franke is daar echter duidelijk 

tegen in zijn externe poëtica, gebruikt veel fantasie en zegt nadrukkelijk dat de 

autobiografische elementen niet belangrijk zijn, zowel in zijn externe als interne 

poëtica. De ‘ik’ in de doorlopende roman lijkt sterk op Franke. Toch blijven zijn 

werken aan de niet-autobiografische kant van de grens vanuit zijn idee dat de ‘ik’ en 

wat waargebeurd is enkel gebruikt worden om de algemene condition humaine te 
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tonen en niet belangrijk zijn op zichzelf. Franke gebruikt deze autobiografische 

elementen om een werkelijkheidseffect te bereiken, zoals impliciet blijkt uit zowel 

zijn externe als interne poëtica.  

Ten tweede heb ik het encyclopedische gehalte van Frankes romans onderzocht. 

Franke geeft zelf in zijn columns, beschouwingen en verantwoordingen aan dat hij 

aan research doet, wat ook duidelijk blijkt uit zijn romans. Hij lijkt zich goed te 

documenteren over de zaken die hij bespreekt en de gebruikte elementen lijken vaak 

historisch correct. Hij geeft echter toe dat hij enkel die elementen gebruikt die hij 

nodig heeft voor zijn verhaal en die ook waar nodig aanpast zodat ze optimaal zijn 

verhaal kunnen ondersteunen.  

Ten derde heb ik onderzocht hoe Franke de werkelijkheid wil weergeven in zijn 

romans en of zijn ideeën daarover ook zijn uitgevoerd. Franke gelooft niet in de 

realistische opvatting dat er slechts één werkelijkheid is en benadrukt dat de 

massamedia de mensen een schijnwerkelijkheid voorhouden. Dit zie je ook in zijn 

romans, vooral in Nieuws van de nacht, waarin dit idee een belangrijk thema is. In de 

andere romans komt er af en toe een negatieve opmerking over de media voor.  

Franke zegt dat hij de banden met die schijnwerkelijkheid wil verbreken, van het pad 

wil afwijken en het donkere onbekende woud wil betreden. Hij gelooft in de 

modernistische interpretatie van de werkelijkheid en wil tonen dat er niet één 

waarheid is, maar verschillende interpretaties. Dit blijkt ook duidelijk uit zijn romans. 

In Nieuws van de nacht strijdt het hoofdpersonage met de onpersoonlijkheid van de 

media en vindt hij zijn persoonlijke verhaal en dat van anderen belangrijker. In de 

andere romans is telkens niet één visie belangrijk, maar worden verschillende 

personages aan het woord gelaten. Franke is tegen de verbreking van de 

werkelijkheidsillusie en is dus geen postmodernistische schrijver. Zijn romans blijven 
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binnen hun fictionele wereld, behalve in de doorlopende roman. Daarin benadert 

Franke dicht de grens met ‘romantische ironie’. Hij gebruikt die pas echt in Traag 

licht, waar hij zichzelf naar voor brengt als ‘de baas’. Zelfs daar is de ‘romantische 

ironie’ niet een echte verbreking van de fictionele werkelijkheid, maar eerder een 

versterking ervan, aangezien het de lezer met de naderende dood van de schrijver en 

dus het leven confronteert. 

 

De expressieve poëtica heb ik in drie aspecten onderverdeeld. Ten eerste onderzocht 

ik het gebruik van gevoelens en gedachten van de auteur in de romans, ten tweede 

zocht ik naar sporen van de innerlijke wereld van de personages en ten derde besprak 

ik het gebruik van fantasie in zijn werk. 

Goede literatuur houdt zich volgens Franke niet met een boodschap bezig, maar toont 

de obsessies en fascinaties van de schrijver. Fictie bevat die meestal sowieso, of de 

auteur dat nu bewust heeft gewild of niet. Ook in Frankes romans is dit het geval. In 

de onderzochte romans komen veel filosofische gedachten, fascinaties en gevoelens 

voor die Franke in het echte leven vermoedelijk bezighielden. Franke vindt dat 

schrijvers risico’s moeten nemen wanneer ze boeken schrijven. Dat lijkt hij te hebben 

gedaan. Hij probeert niet populaire boeken te schrijven, maar gebruikt originele 

manieren om zijn ideeën naar voren te brengen en toont dingen op een andere manier. 

De lezer moet meedenken. Uit de evolutie van zijn werk blijkt ook dat hij steeds vrijer 

is gaan schrijven, meer durfde, en zoveel mogelijk uit zichzelf heeft gehaald. Daarbij 

heeft hij zijn ‘ik’ zoveel mogelijk opzijgeschoven, zodat hij zo onbevangen mogelijk 

verschillende perspectieven kon beschrijven. Dat hij gedachten, ideeën en gevoelens 

van zichzelf in zijn romans verwerkt, werkt dit niet tegen. Hij probeert die namelijk 

los te maken van zichzelf. 
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Als tweede aspect van de expressieve poëtica heb ik de weergave van de innerlijke 

wereld van de personages in de boeken besproken. Franke schrijft over de menselijke 

conditie. Zijn boeken gaan niet over tijdsgebonden maatschappelijke kwesties, maar 

over de menselijke problemen en levens. Hij gelooft niet dat dé waarheid en 

werkelijkheid bestaan en past dit idee toe in zijn romans. Hij toont in elke roman de 

innerlijke wereld van zijn personages, waardoor hij een gefragmenteerd (en dus 

modernistisch) beeld van de werkelijkheid geeft. Zijn romans zijn doorspekt met 

twijfel, want zekerheden bestaan niet. In zijn beschrijving van innerlijke gevoelens 

gaat hij nooit zo ver dat hij een sensationele schrijver wordt genoemd, waar hij ook 

volledig tegen is.  

Het derde aspect dat ik onderzocht is fantasie. Franke vindt fantasie een zeer 

belangrijk aspect van het schrijverschap. De werkelijkheid mag een schrijver niet 

hinderen in wat hij wil overbrengen. De onderzochte romans bevatten allemaal een 

zekere graad van fantasie en geen enkele legt de klemtoon op letterlijke feiten. 

Volgens Franke gebruikt een schrijver fantasie niet om zich te verbergen, maar 

probeert hij de echte werkelijkheid te tonen. Fantasie wordt in Frankes romans nooit 

gebruikt om aan de werkelijkheid te ontsnappen, maar juist om de menselijke 

existentie te bespreken. Fantasie moet aards en menselijk blijven. Sommige 

elementen in de romans zijn onrealistisch, maar altijd ondersteunen ze de menselijke 

thematiek.  

 

De autonomistische poëtica heb ik in vier aspecten onderverdeeld. Ik heb de 

intratekstualiteit, intertekstualiteit, metafictie en stijl van Frankes werk bestudeerd. 

Het onderzoek van de intratekstualiteit wijst erop dat Franke vindt dat er een zekere 

onmerkbare opbouw moet zijn in een roman. In elk van zijn romans is er een structuur 



	   133	  

aanwezig, onder meer door herhalingen, maar aangezien de romans associatief 

geschreven zijn en sprongen in tijd en ruimte vertonen is die inderdaad vaak 

onopvallend. Franke hecht ook een groot belang aan de slotzin van zijn romans. Een 

goede slotregel moet ook een mooie openingsregel kunnen zijn. Dit is maar 

gedeeltelijk waar voor de slotzinnen in Frankes romans. De meeste zijn redelijk 

algemeen, wat goed is voor een openingszin, maar ze zijn vaak niet volledig 

onafhankelijk van de zinnen ervoor, waardoor ze dus lichte aanpassingen vragen om 

goede openingszinnen te zijn. Ze nodigen wel uit om de boeken te herlezen of andere 

boeken van hem te lezen en symboliseren de idee van een cyclische tijd. Daarnaast 

bevatten zijn romans niet overdreven veel spanning. Vooral Nieuws van de nacht, 

waarin de lezer geleidelijk aan nieuwe informatie wint, is spannend te noemen.  

De andere romans bevatten minder spanning en die is net als in Nieuws van de nacht 

steeds intermenselijk, niet sensationeel zoals in een detective of thriller. Daarin volgt 

hij zijn eigen ideeën. Zijn romans bevatten geen eenheid van tijd en plaats. In elke 

roman worden er vele sprongen gemaakt, iets wat Franke een onmisbaar literair 

middel vindt en wat een essentieel aspect van zijn schrijverschap lijkt. Hij situeert zijn 

verhalen echter vaak ruimtelijk (bv. Londen, Parijs) en vermeldt soms het tijdstip. Je 

kan wel zeggen dat de plaatsbepalingen in de boeken eigenlijk niet zo belangrijk zijn 

voor het verhaal. Ze dienen enkel als herkenningspunt en creëren een westerse sfeer, 

waardoor de plaatsbepaling van de boeken toch dicht de idee van een ‘West-Europees 

allemansland’ benaderen (Franke 2004, 56-57).  

Zoals Franke ook zelf zegt, bestaat er niet alleen een samenhang binnen zijn romans, 

maar ook tussen zijn romans. Herhalingen van fragmenten, personages en motieven – 

zoals het standbeeld, Madeleine, de spiegel en Maria – zorgen voor complexe 

verbanden. De samenhang in de romans en die tussen de romans symboliseren de 
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samenhang in het leven. Alles is verbonden, er zijn overal onderlinge verwijzingen te 

vinden, al is de samenhang niet eenduidig, maar complex. 

Na de intratekstuele elementen heb ik de intertekstualiteit onderzocht. Franke gaat 

akkoord met Atxaga’s ideeën over plagiaat en lijkt die regels niet te breken.  

Hij vermeldt zijn bronnen, zet de overgenomen tekst cursief of voegt genoeg 

verwijzingen toe die naar de juiste bron leiden. De onderzochte boeken bevatten heel 

veel intertekstuele elementen. Die tonen Frankes kennis en ondersteunen de thematiek. 

De romans krijgen daardoor ook een intellectuele glans. Er is een evolutie in de 

boeken te zien, want in Nieuws van de nacht komen er opvallend minder 

intertekstuele verwijzingen voor.  

Frankes werk bleek ook veel metafictie te bevatten. Uit de columns en 

beschouwingen blijkt dat hij zich intensief met literatuur bezighoudt. Veel statements 

die hij in zijn interviews laat optekenen, staan bijna letterlijk zo verwoord in zijn 

romans. Vele van deze metafictionele uitspraken zijn zeer expliciet, want gaan 

letterlijk over een schrijver of over het schrijven, andere zijn meer impliciet. De lezer 

kan ze pas ontdekken wanneer hij Frankes ideeën al kent. Franke lijkt aan de hand 

van die uitspraken zijn ideeën over schrijven te willen uitdragen. Meestal wordt het 

werkelijkheidseffect niet verbroken, maar in de doorlopende roman Voorbij ik en 

waargebeurd is dit soms wel het geval, vooral in het laatste deel, Traag licht. Hierin 

wil Franke duidelijk maken dat hij onder druk staat, hij brengt door de doodsdreiging 

het werkelijke leven in een fictief verhaal binnen. De dood is namelijk zo dicht bij 

hem dat het zijn schrijven beïnvloedt, wat hij duidelijk wil maken aan zijn lezers.  

Tot slot heb ik Frankes stijl onderzocht. Daaruit blijkt dat zijn schrijfstijl eenvoudig 

en tegelijkertijd rijk is, zoals hij ook verwacht van andere schrijvers.  
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Hij slaagt erin om ingewikkelde filosofische, wetenschappelijke of algemeen 

menselijke ideeën uit te leggen met een eenvoudige taal, maar toch niet te vervallen in 

platte, lelijke verwoordingen. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en houdt van 

poëtische metaforen of vergelijkingen. Daarnaast past hij die stijl ook aan aan de 

personages die hij aan het woord laat. Een vrouw uit 1897 laat hij bijvoorbeeld veel 

gedistingeerder praten dan een tiener die het woord fuck niet schuwt. Hierdoor is zijn 

werk authentieker, menselijker, geloofwaardiger. Het toont de verscheidenheid en de 

gelijkenissen tussen de mensen. Hij prefereert zijn romans te vullen met vele en 

verschillende personages, zodat er een caleidoscopische visie van de werkelijkheid 

ontstaat. Of Franke enkel van één idee vertrekt en dan zijn fantasie en intuïtie laat 

werken, zoals hij zelf zegt, kunnen we natuurlijk niet echt onderzoeken, maar zijn 

romans lijken dit wel te beamen. Alle romans bestaan uit fragmenten die op een 

associatieve manier met elkaar zijn verbonden. Hiermee lijkt hij de chaos en 

tegelijkertijd de samenhang van het leven te willen benaderen. Alles houdt met alles 

verband, al zijn die verbanden niet altijd even makkelijk te vinden of altijd even 

logisch.   

 

Als laatste onderdeel heb ik de externe en interne pragmatische poëtica van Franke 

besproken. Zoals hij zelf verwacht van andere boeken, bevatten zijn romans vele 

emoties en wekken ze gevoelens op bij de lezer. Deze zijn niet sensationeel, maar 

menselijk, authentiek. Franke wil het inlevingsvermogen van de lezer stimuleren en 

slaagt daarin door op een niet-beoordelende manier emoties op te voeren die de lezer 

prikkelen, in de war brengen of herkenning veroorzaken. Hij gelooft dat romans troost 

kunnen brengen, door de evocatieve kracht van een passage, de taal, door emotionele 

herkenning, door emoties die anders niet aan bod komen. Door verhalen te vertellen 
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over mensen die proberen maar niet slagen in het vinden van geluk en niet op alles 

een antwoord vinden. Wat hij beoogde op dit vlak heeft hij gerealiseerd in zijn 

romans.  

Daarnaast onderzocht ik of Frankes boeken didactisch zijn. Zoals Franke ook 

verwacht van goede boeken bevatten ze geen echte boodschap, maar ze zitten wel 

boordevol ideeën waarover de lezer kan nadenken. Uit de schrijfstijl en de thematiek 

blijkt dat ze niet zijn geschreven voor het grote publiek, dat vooral ontspanning en 

amusement zoekt in boeken. Ze gaan over de menselijke conditie en geven de lezer 

een realistischer beeld van de mens dan de media doen. Hij bespreekt personages en 

delen van de wereld die de media niet tonen. Franke tast ook morele grenzen af, maar 

gaat daarin niet te ver. De boeken stellen vragen, geven niet veel antwoorden, en 

dwingen de lezer om zelf na te denken. Ze bevatten ook ‘niet-geschreven’ passages, 

gebeurtenissen die geïmpliceerd worden maar niet verhaald, die de lezer zelf kan 

invullen. Het inlevingsvermogen van de lezer wordt geprikkeld, waardoor de romans 

maatschappelijke betekenis krijgen. De lezers worden gestimuleerd om begrip te 

tonen voor andere mensen, die uit andere groepen komen. Of de boeken de 

werkelijkheid hebben veranderd laat ik in het midden. Wel hebben ze mogelijk de 

visie van de lezer verruimd. ‘Alles is er, maar ook nog niet’ (Franke 2010, 236). Alles 

dat Franke kon schrijven, is er, maar nu heeft elke lezer die met zijn werk in contact 

komt nog zijn rol te spelen. Franke heeft er vertrouwen in dat dit zal komen. ‘Alles is 

er, maar ook nog niet. Het komt eraan’ (Franke 2010, 236). 

 

	    



	   137	  

6 Bibliografie 

6.1 Primaire bronnen 

 

FRANKE 1995 

Herman Franke, Nieuws van de nacht. Amsterdam, Uitgeverij Balans, 1995. 

FRANKE 1998 

Herman Franke, De verbeelding. Amsterdam, Uitgeverij Podium, 1998. 

FRANKE 1999 

Herman Franke, De tuinman en de dood van Diana. Amsterdam, Uitgeverij 

Podium, 1999. 

FRANKE 2004 

Herman Franke, Waarom vrouwen betere lezers zijn. Amsterdam, Uitgeverij 

Podium, 2004. 

FRANKE 2007 

Herman Franke, Uit het niets. Amsterdam, Uitgeverij Podium, 2007. 

FRANKE 2008 

Herman Franke, Zoek op liefde. Amsterdam, Uitgeverij Podium, 2008. 

FRANKE 2010 

Herman Franke, Traag licht. Amsterdam, Uitgeverij Podium, 2010.  

 



	   138	  

6.2 Secundaire bronnen 

 

Gedrukte bronnen 

ABRAMS 1960 

M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the critical 

tradition. London, Oxford University Press, 1960. 

BROUWERS 2011 

Ton Brouwers, ‘Herman Franke’ in: H. Brems, T. van Deel & A. Zuiderent 

(red.), Kritisch Literatuur Lexicon, september 2011. 

DEBERGH 2010 

Gwennie Debergh, ‘De stekjes van de spinnenplant. Over de samenhang in het 

werk van Herman Franke’, in: De Gids, jrg. 173 (2010), nr. 4 (juli),	  412-‐423.	  

DS 1998 

DS, ‘Generale Bank Literatuurprijs voor Herman Franke’, in: De Morgen, 26-

10-98. 

HOFLAND 1996 

Dick Hofland, ‘We zeuren te veel over zware criminaliteit’, in: Provinciale 

Zeeuwse Courant, 26-07-1996. 

HOOGERVORST 1995 

Ingrid Hoogervorst, ‘Recensie Herman Franke’, in: De Telegraaf, 27-10-1995. 



	   139	  

JAEGER 2010a 

Toef Jaeger, ‘En toen was het: ho, stop, afgelopen’, in: NRC Handelsblad, 02-

07-2010.  

JAEGER 2010b 

Toef Jaeger, ‘Buitenstaander en creatief waarnemer; Herman Franke (1948-

2010), schrijver’, in: NRC Handelsblad, 16-08-2010.  

LEJEUNE 1975 

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975. 

LUIS 1995 

Janet Luis, ‘Zelfs knuffels zijn bedreigend’, in: NRC Handelsblad, 06-10-1995. 

LUIS 1998 

Janet Luis, ‘Fantoompijnen op Trafalgar Square’, in: NRC Handelsblad, 06-

03-1998. 

LUIS 2004 

Janet Luis, ‘Ik zie mezelf als een koor’, in: NRC Handelsblad, 02-07-2004. 

MATTHIJSSE 1995 

André Matthijsse, ‘Recensie Nieuws van de nacht’, in: Haagsche Courant, 27-

10-1995. 

PIETERS 2010 

Jürgen Pieters, Beste lezer, Een inleiding in de algemene literatuurwetenschap. 

Gent, Academia Press, 2010.  



	   140	  

SCHOUTEN 2010 

Rob Schouten, ‘Op zoek naar een waardige wereld; in memoriam Herman 

Franke’, in: Trouw, 17-08-2010.  

TRUIJENS 1998 

Aleid Truijens, ‘Trillingen van twee oerminnaars’, in: de Volkskrant, 20-03-

1998. 

TRUIJENS 2010 

Aleid Truijens, ‘Vaak boos, maar nooit humorloos’, in: de Volkskrant, 17-08-

2010.  

VAN EIJK 1995 

Inez van Eijk, ‘Wat kan scheiding van fictie en realiteit toch moeilijk zijn’, in: 

Trouw, 10-11-1995. 

VAN GORP e.a. 2007  

Hendrik van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen. Mechelen e.a., Wolters 

Plantyn e.a., 2007 [1980]. 

VAN SANTEN 2010 

Kirsten van Santen, ‘De weerloze bravoure van Herman Franke’, in: 

Leeuwarder Courant, 28-07-2010.  

  



	   141	  

Websites 

AMOLF 

‘NanoOptics’, op de site van het FOM-Instituut voor Atoom- en 

Molecuulfysica (AMOLF), geraadpleegd op 11 juli 2013 op  

http://www.amolf.nl/research/nanooptics/ 

DE	  GRUNNEGER	  SPROAK	  

site van theatergezelschap de Grunneger Sproak, geraadpleegd op 11 juli 2013 

op	  

http://www.degrunnegersproak.com/	  

NATIONAL PORTRAIT GALLERY 2013 

‘Emma Hamilton. George Romney (1734-1802)’, op de National Portrait 

Gallery site, Londen, 2013, geraadpleegd op 14 mei 2013 op 

http://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/2002/george-romney/emma-

hamilton.php 

NVvS  

de site van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie, geraadpleegd op 

11 juli 2013 op 

http://www.stereofotografie.nl/ 

VAN DALE ONLINE 

site van het online Van Dale-woordenboek, geraadpleegd op 22 mei 2013 op 

http://www.vandale.nl/ 

 

 


